
Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se
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Tappad och 
klar för julen
ALAFORS. Ahle Julöl 
tillhör Sveriges mest 
prisade julöl och årets 
brygd håller samma 
höga standard.
Aleborna uppmanas att vara 
beredda. På fredag levererar 
Ahlafors Bryggerier sitt julöl till det 
lokala Systembolaget. 20 00 flaskor, 
varken mer eller mindre, finns att 
tillgå. Det enda som är säkert är att 
det kommer att ta slut. Dessutom 
lanserar bryggeriet ett helt nytt öl, 
en engelsk porter, till ölfestivalen 
som hålls på Novotel i Göteborg 
kommande helg.Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se
Torkpapper Katrin Classic S 
 Hel låda (12st)( )( )

300:-inkl moms

240:- exkl. moms
Styckpris 30:- inkl moms
    Erbj gäller t o m 30/11

Ahle Julöl släpps till för-
säljningen på Systembola-
get nu på fredag.

Läs sid 14

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

Kvällsöppet

   

Lödöse 0520-66 00 10
/hgScan

Max 5 hg/hushåll. Gäller t o m 16/11-2013

D

Källarrökt 
skinka

Nollvision för 
ungdomsarbetslösheten!

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

MITT I ÄLVÄNGEN CENTRUM

K V A L I T E T S -

LEKSAKER
i 3 plan

Göteborgsvägen 72, 0303-74 60 76, Älvängen
hos

TILL RÄTT PRIS

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

JULMUST
Aportekarnes 1,4 L.

5 kr/st max två köp per kund.
Jfr. pris 3,57/liter + pant.

5:-/ST + PANT

KLIPP!

Ale Torg

Gäller v 46 • 13/11-17/11

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

Upptäck det
breda utbudet
på Ale Torg!

Dramatisk derbyseger för Skår
Surte IS IBK:s Daniel Dahlman (lilla bilden) trodde med all rätt att hans 2-2-mål skulle bli poäng-
givande när han kvitterade 19.25 in i tredje perioden, men Skår ville annat. Blott elva sekunder 
senare pangade Oscar Fri in segermålet i derbyt som också var en tidig seriefinal i innebandyns 
division 4.                    

Allt om dramatiken på sid 19
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Det känns onekligen väldigt bra att 
kunna skriva en ledare om mogna 
beslut tagna av en politisk majoritet 

i Ale, särskilt i tider där Sveriges Television 
och Göteborgs-Posten manglar ut bisarra 
nyheter om hur förtroendevalda och kom-
munala topptjänstemän förbrukar våra 
skattemedel. Den politiska ledningen i Ale 
kallade till pressträff, men med runt bordet 
satt också oppositionen. Det var en påtagligt 
positiv stämning i rummet. Någon hade 
kommit på något och inte bara någon, utan 
båda sidor om blockgränsen, hade grävt 
ner yxan. ”Vi är överens om att vara överens”. 
Vilket härligt budskap – och det menar jag 
verkligen! På något sätt är det ju alltid där 
vi måste börja. Politik – och demokrati i all 
ära – har ofta en förmåga att komplicera 
och hämma handlingskraften i angelägna 
frågor. De gånger det går bra – och fort – är 
när politiken står enig och pekar med hela 
handen. Att vara överens i kommunens 
enskilt viktigaste fråga, skolan, är därför en 
stor framgång för Ale.

Vad är man då Allianspartierna och de 
rödgröna överens om? Ja, det förtäljer inte 
historien ännu. Det kapitlet är under pro-
duktion och kommer säkert snart att offent-

liggöras. Jag har en känsla av att något är på 
gång, varför annars så viktigt att vara över-
ens? Senast det rådde total enighet var när 
Ale gymnasium skulle avvecklas. Ett stort 
beslut som påverkade många. Det klarade 
kommunledningen av att fatta, tack vare en 
sak, man var överens. Därför misstänker jag 
att större beslut är på väg, beslut som man 
inte vill ha en politisk debatt om, särskilt 
inför stundande valår. Oavsett skäl är det 
självklart ett jättestyrka för vilken kommun 
som helst att politikerna är överens. Tydliga 
besked till kommuninvånarna och tjänste-
männen underlättar definitivt vardagen. En 
skeppare som styr med stadig hand förliser 
sällan och gör han det, så gör han det inte 
ensam. Det visar på stort ansvarstagande 
när förtroendevalda väljer att inte bara gå 
över bron gemensamt, utan även att bygga 
den tillsammans. Nu står skolan högst upp 
på dagordningen och alla är överens om att 
vända den negativa resultatutvecklingen. Ett 
första steg är taget när man inser att skolan 
är för viktig för att bråka om. Aledemokra-
terna var till skillnad från Sverigedemo-
kraterna 
inbjudna 
att delta i 
överens-
kommel-
sen, men 
avböjde i 
sista stund. 
Är inte 
skolan 
tillräckligt 
viktig?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Skolan enar politiken

alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 46  |   2013LEDARE2

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

 

www.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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

Seurat
Surten Seurakuntatalolla 
16.11-2013 kl. 13.00

”Jeesus rakastaa sinua”
puhujina suomesta sakari  
kalliomaa ja Kari Teikari.
Tervetuloa!!!
Sverige Ev.Luth.Folkmission

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.

TRIVSELKVÄLL
i Bohus servicehus

Lördag 16 nov kl 18.00  
Fam. Samuelsson och Bengtsson 

visar bilder, sjunger och spelar
Kaffeservering

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf & Vuxenskolan

BASAR
LÖRDAG 16 NOV KL 10.00

SMYRNAKYRKAN, ÄLVÄNGEN

Starrkärrs Röda Korsetkrets

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde den 21-22 oktober 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 6 november genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg.

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

Ö

TYGLADAN

Julen 
  är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Duktyger
VAXDUK 30:- /m VAXAT LINNE 149:- /m

BORDSFILT 70:- /m

METERVARA, FÄRDIGSYTT OCH INREDNING

GARDINSTÄNGER 99:- FLEECE 65:- /m

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

VIKTIGT MEDDELANDE
Till Dig som är patient på Nödinge Vårdcentral 
och haft  läkarkontakt under perioden 
31 oktober till 8 november 2013.

Vi har haft datahaveri och det finns risk för att 
viktiga uppgifter fallit bort.
Vänligen kontakta oss på telefon 0303-977 70
så att vi kan garantera att allt är i sin ordning

Vi ber om ursäkt för de bekymmer detta kan 
medföra!



Det känns onekligen väldigt bra att 
kunna skriva en ledare om mogna 
beslut tagna av en politisk majoritet 

i Ale, särskilt i tider där Sveriges Television 
och Göteborgs-Posten manglar ut bisarra 
nyheter om hur förtroendevalda och kom-
munala topptjänstemän förbrukar våra 
skattemedel. Den politiska ledningen i Ale 
kallade till pressträff, men med runt bordet 
satt också oppositionen. Det var en påtagligt 
positiv stämning i rummet. Någon hade 
kommit på något och inte bara någon, utan 
båda sidor om blockgränsen, hade grävt 
ner yxan. ”Vi är överens om att vara överens”. 
Vilket härligt budskap – och det menar jag 
verkligen! På något sätt är det ju alltid där 
vi måste börja. Politik – och demokrati i all 
ära – har ofta en förmåga att komplicera 
och hämma handlingskraften i angelägna 
frågor. De gånger det går bra – och fort – är 
när politiken står enig och pekar med hela 
handen. Att vara överens i kommunens 
enskilt viktigaste fråga, skolan, är därför en 
stor framgång för Ale.

Vad är man då Allianspartierna och de 
rödgröna överens om? Ja, det förtäljer inte 
historien ännu. Det kapitlet är under pro-
duktion och kommer säkert snart att offent-

liggöras. Jag har en känsla av att något är på 
gång, varför annars så viktigt att vara över-
ens? Senast det rådde total enighet var när 
Ale gymnasium skulle avvecklas. Ett stort 
beslut som påverkade många. Det klarade 
kommunledningen av att fatta, tack vare en 
sak, man var överens. Därför misstänker jag 
att större beslut är på väg, beslut som man 
inte vill ha en politisk debatt om, särskilt 
inför stundande valår. Oavsett skäl är det 
självklart ett jättestyrka för vilken kommun 
som helst att politikerna är överens. Tydliga 
besked till kommuninvånarna och tjänste-
männen underlättar definitivt vardagen. En 
skeppare som styr med stadig hand förliser 
sällan och gör han det, så gör han det inte 
ensam. Det visar på stort ansvarstagande 
när förtroendevalda väljer att inte bara gå 
över bron gemensamt, utan även att bygga 
den tillsammans. Nu står skolan högst upp 
på dagordningen och alla är överens om att 
vända den negativa resultatutvecklingen. Ett 
första steg är taget när man inser att skolan 
är för viktig för att bråka om. Aledemokra-
terna var till skillnad från Sverigedemo-
kraterna 
inbjudna 
att delta i 
överens-
kommel-
sen, men 
avböjde i 
sista stund. 
Är inte 
skolan 
tillräckligt 
viktig?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

 

www.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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

Seurat
Surten Seurakuntatalolla 
16.11-2013 kl. 13.00

”Jeesus rakastaa sinua”
puhujina suomesta sakari  
kalliomaa ja Kari Teikari.
Tervetuloa!!!
Sverige Ev.Luth.Folkmission

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.

TRIVSELKVÄLL
i Bohus servicehus

Lördag 16 nov kl 18.00  
Fam. Samuelsson och Bengtsson 

visar bilder, sjunger och spelar
Kaffeservering

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf & Vuxenskolan

BASAR
LÖRDAG 16 NOV KL 10.00

SMYRNAKYRKAN, ÄLVÄNGEN

Starrkärrs Röda Korsetkrets

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde den 21-22 oktober 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 6 november genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg.

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

Ö

TYGLADAN

Julen 
  är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Duktyger
VAXDUK 30:- /m VAXAT LINNE 149:- /m

BORDSFILT 70:- /m

METERVARA, FÄRDIGSYTT OCH INREDNING

GARDINSTÄNGER 99:- FLEECE 65:- /m

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

VIKTIGT MEDDELANDE
Till Dig som är patient på Nödinge Vårdcentral 
och haft  läkarkontakt under perioden 
31 oktober till 8 november 2013.

Vi har haft datahaveri och det finns risk för att 
viktiga uppgifter fallit bort.
Vänligen kontakta oss på telefon 0303-977 70
så att vi kan garantera att allt är i sin ordning

Vi ber om ursäkt för de bekymmer detta kan 
medföra!
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EN KOMPLETT BANK
– vardagsservice i världsklass

Det lokala kontoret med den breda kompetensen

Välkommen till oss i Surte!
Mikaela, Allison och Lovisa

ÖPPET: måndag 10-18, tisd-fredag 10-15.30
Du kan självklart också boka en tid som passar dig

Handelsbanken Direkt: dygnet runt alla dagar, tel 0771-77 88 99

Handelsbanken Surte Tel 031-336 15 80

NU ÄR OMBYGGNADEN KLAR!

Tommy   _ Jennie   _ Aline   _  Malin

Alla behandlade 
kunder får en  
kvalitétsprodukt  
från Lanza och  
American Crew!
Barnen får godis!

Alla behandlade la behan e 
kunder får enrdkunder får

Vi bjuder passa på
VÄRDE 
150–200:-

Gäller veckan ut (v.46)

BOKA
74 64 71

"Vi är överens om att vara överens"
Politisk kraftsamling för att vända skoltrenden i Ale

LÖDÖSE. Det sista av 
sju ortsutvecklings-
möten runtom i Lilla 
Edets kommun blev 
också det mest välbe-
sökta.

Över 100 personer 
tog plats i Tingbergs-
skolans matsal i 
torsdags kväll.
Ortsutvecklingsmötet för 
Lödöse tilldrog sig det 
hittills största intresset. 
Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) och sam-
hällsbyggnadsnämndens 
vice ordförande, Jörgen 
Andersson (C), hade säll-
skap i presidiet av Daniel 
Åhman, mark- och exploa-
teringschef. Medverkade 
gjorde också representan-
ter från Norconsult samt 
Trafikverket.

Åhörarna fick ta del av 
den fördjupade översikts-
planen för Lödöse. Ganska 
snart övergick frågorna till 
att beröra gamla E45, från 
Göta till Lödöse Södra. 
Mötesdeltagarna uttryckte 
sin tydliga begäran om en 
belyst separerad gång- och 
cykelväg på den aktuella 
sträckan.

Det klagades om efter-
satt asfaltsunderhåll på 
kommunala vägar i Lödöse, 
vilket togs till protokollet.

En uppföljning av tors-
dagens sammankomst 
efterlystes och Ingemar 
Ottosson utlovade en åter-
koppling.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt ortsmöte

ALE. Den uteblivna 
resultatförbättringen 
i Ales skolor har enat 
politikerna.

Nu tas ett samlat 
grepp över blockgrän-
serna för att försöka 
vända trenden.
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FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Eniga om skolan. En bred politisk uppgörelse för att kraftsamla kring skolan i Ale är på plats. 
Alla partier förutom Aledemokraterna och Sverigedemokraterna är med på tåget. Från vän-
ster: Tony Karlsson (KD), Paula Örn (S), Peter Rosengren (MP), Ingmarie Thorstensson (V) 
och Elena Fridfelt (C). Främre raden från vänster: Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), 
Dennis Ljunggren (S) och Fredrik Johansson (M). 



Jag har med glädje tagit 
emot beskedet att Ale 
får 24 miljoner kronor 

i tillskott till kommunens 
ekonomi. Pengarna är en 
återbetalning från försäk-
ringsbolaget AFA. Eftersom 
sjukfrånvaron i Sverige 
minskat får kommunerna 
och landstingen nu tillbaka 
pengar från de sjukför-
säkringspremier för de 
anställda som arbetsgivaren 
betalat in under tidigare år. 

Sedan 2009 har AFA kunnat 
återbetala premier på sam-
manlagt 28,4 miljarder. Det 
är ett konkret och glädjande 
exempel på hur effekterna 
av vår politik spelar stor 
roll för våra gemensamma 
resurser till välfärden. 

Sedan 2006 har sjukfrån-
varon i Sverige minskat med 
närmare 250 000 personer. 
Alliansen har sett till att 

insatser och rehabilitering 
sätts in tidigare och vi har 
en tydligare lagstiftning i 
sjukförsäkringen. Männ-
iskor som varit sjukskrivna 
i många år har istället för 
utanförskap och förtidspen-

sion äntligen fått stöd och 
hjälp att komma tillbaka till 
arbetslivet. Detta är framför 
allt en mänsklig framgång, 
men det innebär också att 
kostnaderna för sjukfrånva-
ron har minskat. 

Tack var de minskade 
sjuktalen får Ale kommun 
nu tillbaks 24 friska miljo-
ner. Det är efterlängtade 
pengar som kan användas 
för att stärka välfärden och 

förbättra villkoren för kom-
muninvånarna. 

Samtidigt stärks också 
Västra Götalandsregionen 
som får tillbaka över en 
halv miljard kronor som 
exempelvis kan tillföras sjuk-
vården. 

Återbetalningarna visar 
tydligt att Alliansens politik 
för minskat utanförskap 
är något vi alla tjänar på. 
Vi har inte råd att backa 
tillbaka till S-märkt politik 
där människor göms undan 
i förtidspension och där 
sjuktalen ökar igen. Det 
skulle gå ut över välfärden. 
Då får kommunerna börja 
betala igen i stället för att få 
pengar tillbaka. 

Alliansen för en ansvars-
full politik som håller över 
tid. Välfärden värnas genom 
att alla som kan jobba och 
försörja sig själva också får 
chansen att göra det. 

Mikael Cederbratt (M)
riksdagsledamot

alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 46  |   2013INSÄNT4

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0303-33 16 30

Vill du 
stöpa ljus?

Då är du välkommen till
Hälltorp

tisdag 26 nov kl 15.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 eller 
till Gun på 0303-74 51 22 senast 17/11

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

Vill du göra 
din egen 

dörrkrans?
Välkommen till

Starrkärrs Bygdegård
torsdag 21 nov kl 17.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 
eller till Gun på 0303-74 51 22

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 21/11 kl 18.30

Folkets hus i Nol

Nomineringar till riksdag  
och region

Björn Norberg kommer hit och 
informerar om  valstrategin.

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

Kungörelse
Onsdagen den 20 november 2013 
har Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträde i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/ Folkets hus kl 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:
  Revidering av ägardirektivet till Leifab
  Taxor och avgifter 2014

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, 
kommunens hemsidan och på biblioteket i 
Lilla Edet fr o m den 13 november 2013.

Folktandvården Älvängen 
har FLYTTAT till nya lokaler!
Den 31 oktober flyttade vi från Göteborgsvägen 26 till 
Handelsplats Älvängen, Svenstorpsvägen 1.

I samband med flytten fick vi nytt telefonnummer.
Vårt nya nummer är:

010-441 82 50
Varmt välkommen!

Jag har svårt att förstå 
hur man kan göra det 
så här lätt för sig när 

vi har Sörmossens åter-
vinningscentral i Bohus. 
Vi har dessutom praktiska 
återvinningsstationer på 
ett flertal platser i kom-
munen, som dock inte 
är avsedda för denna typ 
av skräp. Skärpning nu 
och tänk lite på allas vår 
trevnad och på dem som 
får ta hand om skräpet.

”Walle” i Södergården

Släng skräpet 
där det ska vara!

En singelolycka inträffade vid tre-tiden på 
tisdagseftermiddagen på E45 vid Stora Viken, i norrgående 
körriktning i höjd med Klädkällaren. En personbil körde 
av okänd anledning in i räcket. Föraren togs omhand av 
ambulanspersonal. Räddningstjänst och polis ryckte också 
ut till olycksplatsen.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Singelolycka på E45

Minskad sjukfrånvaro 
ger miljoner till välfärden i Ale

ALE. På tisdag i denna 
vecka lanserar Ale 
kommun sin nya re-
sponsiva webbplats. 

Den tidigare webb-
platsen uppfyllde inte 
längre kraven på till-
gänglighet och använd-
barhet. 

Såväl kommuninvå-
nare, turister, press och 
medarbetare på Ale 
kommun får genom den 
nya webbplatsen, en 
riktigt bra användar-
upplevelse.

Den nya webbplatsen är 
byggd i responsiv design 
och fungerar lika bra i alla 
olika skärmstorlekar oav-
sett om besökaren använder 
sin mobiltelefon, surfplatta 
eller en dator. Designen är 
skapad utifrån Mobile First. 
Det innebär att designar-

betet utgått ifrån de 
minsta skärmarna. 
Får man till en bra 
användarupplevelse 
i mobilen kan man 
sedan skala upp för 
större skärmar. I 
samband med lanse-
ring av ny webbplats 
introduceras också 
de första tjänsterna 
i en e-tjänstplatt-
form. Fler e-tjänster 
kommer att utökas 
successivt.

Webbplatsen har delvis 
fått en ny struktur, enklare 
genvägar, och är mer mål-
gruppsanpassad. Detta för 
att besökaren ska få lättare 
att hitta i de mångfacetterade 
verksamheterna som kom-
munen ägnar sig åt. 

– Det är viktigt att mini-
mera tiden för besökaren att 
hitta det som de söker. Vi 
har därför också adderat en 
bättre sökmotor, säger Anne 
Kolni, kommunikationschef 
i Ale kommun.

Ett problem som ofta stäl-
ler till det på kommunala 
webbplatser är att innehål-
let är alldeles för omfattande 
och för krångligt skrivet. Ale 
har som mål att ha en webb-
plats med en lagom mängd 
innehåll som besökaren är 
intresserad av och som är 
skriven på ett sätt som besö-
karen förstår.

– Arbetet med att se över 
texter så att de blir mer lät-
tillgängliga kommer att fort-
sätta. Vi har kommit en bit på 
vägen, men det är långt kvar. 
Parallellt har vi också börjat 
ta fram information på teck-
enspråk och lättläst svenska, 
fortsätter Anne Kolni.

Arbetet med att kvalitets-
säkra webbplatsen är en del 
av ett omfattande uppdrag 
som innebär att förbättra Ale 
kommuns tillgänglighet och 
service.          

Ale kommun lanserar 
ny responsiv webbplats

Ale lanserar en ny 
responsiv hemsida som 
utgår från den minsta 
skärmen.
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When you think it’s possible - 
then the magic starts!

På gång

Välkommen till  
kommunfullmäktige

Vill du utveckla ditt  
företag eller din idé?

Hjälp oss att göra  
Nödinge tryggare!

Afternoon Tea

TRYGGHETSVANDRING
I NÖDINGE

Måndag 25 november 2013 kl 18.00 i 
Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet planeras kommunfullmäk-
tige bland annat att fatta beslut om följande:

VA –taxa 2014
Svar på medborgarförslag angående 
trådlös teknik
Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten

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.  

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Business Lab är en kreativ workshop för dig 
som har ett företag eller en affärsidé som du 
vill utveckla i expressfart tillsammans med 
andra idérika och driftiga företagare.

Under tre timmar utvecklar du din affärsidé 
genom kreativa mindmaps, som tar dig igenom 
faserna: Nuläge, Omvärld, Paketering och Pitch 
& Actionplan. En process som leder fram till en 
kreativ actionplan som visar vad du behöver göra 
för att nå dit du vill med ditt företag. Dessutom 
har du efter workshopen lagt grunden för 
alla delar som finns i en affärsplan. I Business 
Lab arbetar du i team om tre. Ni träffas vid tre 
tillfällen för att utveckla varandras företag och 
affärsidéer. 

Torsdag 21 november, kl 15.00–18.00.  
Nol Företagscenter, Industrivägen 1
Anmälan: Jannike Åhlgren,  
E-post: jannike.ahlgren@ale.se

Kom med och Trygghetsvandra!
Måndag 18 november kl 19.00
Samling: Ale gymnasium, Musiksalen
Gammal som ung – du som vill påverka 
tryggheten i Nödinge! 
Kom med och trygghetsvandra – som ett gående 
ortsutvecklingsmöte!
 
Vi börjar med fika och genomgång av rundan. 
Sedan går vi en promenad i Nödinge, där vi 
känner efter hur trygga vi är på olika platser! Vad 
är bra? Vad kan göras bättre och i så fall hur?
 
Evevemanget är gratis, reflexväst till alla så långt 
laget räcker. Ingen föranmälan!
 
Frågor till Brotts-och säkerhetshandläggare  
Lotti Klug 0303-33 01 21

Årets sista Afternoon tea, Andrum i Älvängen. 
Tisdag 19 nov kl 16.00–17.30. 

Där kommer Helena Urdal att ta med oss på en 
resa i vikten av att hitta balans och harmoni som 
företagare. Helena är ju själv egenföretagare 
som lever som hon lär vilket du kommer märka 
så snart som du stiger över tröskeln till hennes 
studio på våning två på Torggatan i Älvängen. 
Vi kommer som vanligt även att hinna mingla, 
äta smarriga scones och lyssna på en spännande 
pitch från en av er företagare.
Anmälan: Jannike Åhlgren
E-post: jannike.ahlgren@ale.se

VISMUSIKAL   
Nu går vi till fabriken

Reunionkonsert med 
gamla MusikAleelever

Barnbokens dag
Pirater, pirater! 

Teater på  
barnbokens dag

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. Ensemble med 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 
Kontakt: 0303-33 02 16.
Samarrangör: Ale kommun, ABF. 

Torsdag 14 nov kl 19 Repslagarmuseet, Älvängen. 
Entré: 100 kr. Förköp på Repslagarmuseet eller Ale 
bibliotek, Nödinge 0303-33 02 16.
Samarrangör: Ale kommun, Bevara Repslagarbanan, ABF.v

Ale bibliotek, Nödinge klockan 14.00
Underverksklubben med Jonny & Bengt är en 
barnradiosightseeing-show som besöker jorden häftigaste 
ställen. Underverk som människan skapat med sina bara 
händer. Varför lutar Lutande tornet i Pisa? Hur lång är 
Kinesiska muren? Jonny & Bengt tar reda på svaren skriver 
låtar om det.
Passar åldrarna 5–10 år.  
Biljetter 50 kr köpes på huvudbiblioteket Nödinge.

– Expedition Underverksklubben

Kl 13.00 samt 18.00. Teatern, Ale gymnasium.
Varierat program med pop, rock, klassiskt, musikal... 
Dessutom fritt inträde!

Ale bibliotek, Nödinge,  kl. 11.00– 14.00.
Piratpyssel, tipspromenad. Bokfiskedamm 
kl 12.45–14.00.  
Piratsagostunder kl 11.30  
och 12.30. Fritt inträde.
Barnteater kl 14.00
Expedition Underverksklubben.
Teaterbiljetter: 50 kronor.

Teaterbiljetter kan köpas på  
Ale bibliotek från 4 november.

Ale bibliotek STÄNGT fredag 15 november

November

14
TORSDAG

November

15
FREDAG

November

23
LÖRDAG

November

23
LÖRDAG

Konsert i juletid, Ale gymnasium 
Söndag 1 december kl 17.00pssst…
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Kyrkbyskolan har länge varit 
i behov av upprustning. Dålig 
luft, smala gångar och ont om 
mötesplatser. För högstadie-
eleverna som nu flyttat in i Ale 
gymnasiums lokaler är för-

ändringen välkommen. 
– Det är mycket större 

utrymme och man lär känna 
fler folk nu, säger Felicia 
Elofsson, som går i klass 7D.

Andra fördelar som elev-

erna lyfter fram är bättre luft 
och finare matsal. 

Irma Krak i 9C menar att 
det blivit lugnare.

– Det är större och mysi-
gare här och eftersom alla inte 
behöver trängas i små kor-
ridorer har det blivit mycket 
lugnare. 

Det enda som de tycker är 
tråkigt är att de inte får vara i 
hela huset, eftersom man delat 
upp högstadiet och gymnasiet.

– Fast det är ju bara i år, 
tills gymnasieeleverna gått ut, 
säger Felicia Johansson i 7D. 

För gymnasieeleverna blev 
inte det sista året som det från 
början var tänkt. Istället för 
att gå tillsammans med första- 
och andraårselever får de nu 
dela lokal med betydligt yngre 

elever, men man har förståelse 
för situationen. 

Sebastian Nordberg och 
Jonny Mauritzen går sista 
året på estetiska programmet 
med musikinriktning. De har 
den senaste tiden haft fullt upp 

med att repetera inför höstens 
musikföreställningar. Även 
om det sista året inte blev som 
de hade tänkt, påverkas de inte 
så värst mycket av att högsta-
diet flyttat in.

JOHANNA ROOS

Annorlunda år. För Sebastian Nordberg och Jonny Mau-
ritzen, som går tredje året på estetiska programmet med 
musikinriktning, tar det sista gymnasieåret för vad det är.

”Större, fräschare och lugnare”

Nöjda. Felicia Elofsson, Irma Krak och Felicia Johansson på 
Kyrkbyskolan tycker att det mesta har blivit mycket bättre 
sedan flytten till gymnasiets lokaler.

1. Vad är det bästa med  
flytten till de nya lokalerna?

2. Sämsta? Vad saknar du 
från den gamla skolan?

JJonathan Hakso 7D
1. Bättre fritidsgård, café, finare 
lokaler och toaletter. Bättre gym-
nastiksal.
2. Omklädningsrummen och att vi 
inte får vara överallt i huset.

NNatan Da Silva 7A
1. Fräschare lokaler, café, bättre 
skåp.
2. Att vi detta året bara får vara i 
ena delen av huset.

LLinnéa Andersson 7B
1. Bättre luft, trevligare personal i 
matsalen – det känns mer som en 
restaurang här. 
2. Ingenting.

EErika Hellström 7B
1. Bättre mat i bamba, mer ytor att 
röra sig på och slippa trånga kor-
ridorer, bättre luft.
2. Pingisborden.

EEros Lopez 7D
1. Större lokaler, caféteria, närmare 
centrum, bättre bamba.
2. Ingenting.

IIbtissam Al-Shimary 7D
1. Fräschare lokal, caféteria, när-
mare torget, mer utrymme.
2. Pingisborden.

NÖDINGE. Om bara ett 
par månader äger den 
sista studentfesten 
rum på Ale gymnasium. 

Redan nu har den 
stora lokalen anpassats 
för framtiden och Kyrk-
byskolan har flyttat in.

Det minst sagt an-
norlunda året innebär 
en stor utmaning för 
såväl elever och lärare 
som skol- och kommun-
ledning. 

Vid första anblicken är det 
mesta sig likt i den fjärilsfor-
made gymnasiebyggnaden. 
Ungdomar fyller caféterian 
med liv, lärare, bibliotekarier, 
fritidspersonal och kulturar-
betare vandrar längs gång-
arna och musikeleverna spelar 
gitarr.

Men det är inte som det 
brukar. 

I samband med att en enad 
Utbildningsnämnd i februari 
tog beslut om att avveckla Ale 
gymnasium var man också 
överens om att låta de bli-
vande treorna få gå färdigt sin 
utbildning. Samtidigt valde 
man att flytta Kyrkbyskolan 
till gymnasiets lokaler. 

Ett minst sagt udda läsår 
är snart framme i halvtid och 

rektorn Marianne Alfredson 
konstaterar att det inneburit 
stora förändringar för gymna-
sieeleverna.

– Det blev ju inte alls som 
de väntat sig och det finns 
inte någon samlad bild av hur 
gymnasieeleverna upplever 
det här sista året. Det är olika 
för alla, men jag kan säga att 
det är ett väldigt, väldigt, väl-
digt annorlunda år. Självklart 
är det en annan stämning på 
skolan nu och en del av dyna-
miken har gått förlorad, men 
vi försöker att göra det bästa 
utav det. Just nu ligger fokus 
på att ge dem den kvaliteten 
på utbildningen som de blivit 
lovade och vi försöker att dra 
nytta av varandra. Högstadie-
eleverna har varit en fantas-
tisk publik på musikelevernas 
föreställningar och det har 
nästan känts som på gamla 
dar.

IM finns kvar 
Även för hennes egen del har 
mycket förändrats sedan i 
våras, inte minst då hon tog 
över som rektor efter Jonas 
Widén, efter att tidigare haft 
rollen som studie- och yrkes-
vägledare. 

Hon har dessutom fått nya 
kollegor att samverka med, 
inte minst Kyrkbyskolans 

rektor Niklas Odén, som 
numera sitter i samma kor-
ridor. 

Han gläds över de nya 
lokalerna, som han menar 
utgör bra förutsättningar för 
det fortsatta arbetet. 

– Steg två blir att nästa år 
få hit även slöjd- och hem-
kunskapssalar och vi kommer 
även att integrera eleverna i 
den processen. 

Medan Ale gymnasiums 
nationella program läggs 
ner kommer Introduktions-
programmet – IM att finnas 
kvar och där tror man på en 
ökning. När Ale från och med 
nästa år dessutom börjar ta 
emot ensamkommande barn 
går de in på Introduktions-
programmets språkinrikt-
ning. Där räknar man med 
ungefär tolv platser per år. 

Flyttkarusell
Beslutet att avveckla Ale 
gymnasium var oundvikligt. 
Endast 24 elever hade inför 
höstterminen 2013 sökt till 
skolan och kostnaderna för 
att driva verksamheten vidare 
hade blivit alltför höga. En 
förhoppning, enligt Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C), är att 
mer pengar istället ska kunna 
läggas på grundskolan. 

– Just nu är det dyrt att ha 
kvar våra treor. Det visste vi 
att det skulle bli, men ansåg 
ändå att det är värt att låta 
dem få gå klart. Ur mitt per-
spektiv hoppas jag att man 
kommer att kunna lägga mer 
pengar på grundskolan, men 
de eventuella ekonomiska 
positiva effekterna av gymna-
sienedläggningen kan vi inte 
räkna med att se i någon större 
utsträckning under nästa år. 
Jag vet mer så snart nämnd-
planen och budgeten är har 
antagits. 

Det pågår just nu en flytt-

karusell bland Nödinges 
skolor, då både Kyrkbyskolan 
och Nödingeskolan kommer 
att rustas upp och byggas om. 

– I första hand ser vi över 
högstadiets behov, vad som 
finns och vad som behövs. 
Sedan ska Kyrkbyskolans 
lokaler anpassas efter yngre 
årskurser där behoven ser 
annorlunda ut. Kapprum istäl-
let för skåp, fritidsverksamhet 
och grupprum är några exem-
pel. Behoven av upprustning 
av dessa skolor har funnits 
länge, säger Elena Fridfelt. 

JOHANNA ROOS

Ett annorlunda år

Nya tider i gamla lokaler. Niklas Odén, rektor på Kyrkby-
skolan och Marianne Alfredson, rektor på Ale gymnasium 
arbetar nu under samma tak.

NÖDINGE. När gymna-
siet försvinner ställs 
även fritidsverksam-
heten inför en ny 
utmaning: Hitta sätt 
att nå de äldre ale-
ungdomarna, även om 
de går i skolan någon 
annanstans. 

– Det gäller att fun-
dera kreativt och hitta 
nya samarbeten, säger 
drogförebyggaren Tho-
mas Berggren.

När Kyrkbyskolan flyttade 
till gymnasiet fick de även fri-
tidsgården Ungkan med sig. 
Det öppnar upp för ett när-
mare samarbete med Mötes-
plats Ungdom som vänder 
sig till de äldre ungdomarna.

– Vi som jobbar kväll ska 

sätta oss tillsammans och se 
hur vi kan jobba mer ihop, 
säger Christina Magnusson 
Wallöe på MPU. 

Hon menar att utma-
ningen blir att arrangera 
aktiviteter som lockar ung-
domarna att komma till fri-
tidsgården på kvällstid, även 
om man går på gymnasiet i 
Göteborg eller i Kungälv. 

Thomas Berggren, drog-
förebyggare, menar att man 
i Ale har varit bortskämd 
med många äldre engagerade 
ungdomar som vill driva pro-
jekt och fungera som föredö-
men för de yngre. 

– Nu måste vi bli ännu 
bättre på att erbjuda roliga 
aktiviteter så att de stannar 
kvar här på kvällarna. Innan 
har vi kunnat styra på ett 

annat sätt, som att föreläsa 
om alkohol inför studenten 
till exempel. Nu får vi istäl-
let försöka lägga resurserna 
mycket tidigare, något som 
vi ändå redan pratat om att 
göra. Vi får jobba med det vi 
har och lägga ännu mer kraft 
på det.

Ales ungdomar har unika 
möjligheter att påverka sin 
vardag, bland annat genom 
ungdomsfullmäktiga, ung-
domsrådet och påverkan-
storg. Hur mycket dessa 
forum kommer att påverkas 
av Ale gymnasiums avveck-
ling återstår att se.

– Det ska bli intressant att 
se till våren hur påverkan-
storg blir, säger ungdomslot-
sen Sven Nielsen. 

JOHANNA ROOS

Ny utmaning för fritid

NÖDINGE. Fräschare lokaler, mer utrymme, bättre 
matsal och närmare till torget.

Kyrkbyeleverna är mer än nöjda med flytten till 
Ale gymnasiums lokaler. 

För gymnasieelevernas del försöker man göra 
det bästa av det minst sagt annorlunda året.

KUNGÖRELSE
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund  
sammanträder på Kungälvs brandstation
tisdag 26 november 2013 kl. 14.00 –18.00.
Direktionen kommer bland annat att behandla följande ärende:

H

VÄLKOMMEN
 

Ordförande
Mona Jarehammar
Sekreterare
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Kyrkbyskolan har länge varit 
i behov av upprustning. Dålig 
luft, smala gångar och ont om 
mötesplatser. För högstadie-
eleverna som nu flyttat in i Ale 
gymnasiums lokaler är för-

ändringen välkommen. 
– Det är mycket större 

utrymme och man lär känna 
fler folk nu, säger Felicia 
Elofsson, som går i klass 7D.

Andra fördelar som elev-

erna lyfter fram är bättre luft 
och finare matsal. 

Irma Krak i 9C menar att 
det blivit lugnare.

– Det är större och mysi-
gare här och eftersom alla inte 
behöver trängas i små kor-
ridorer har det blivit mycket 
lugnare. 

Det enda som de tycker är 
tråkigt är att de inte får vara i 
hela huset, eftersom man delat 
upp högstadiet och gymnasiet.

– Fast det är ju bara i år, 
tills gymnasieeleverna gått ut, 
säger Felicia Johansson i 7D. 

För gymnasieeleverna blev 
inte det sista året som det från 
början var tänkt. Istället för 
att gå tillsammans med första- 
och andraårselever får de nu 
dela lokal med betydligt yngre 

elever, men man har förståelse 
för situationen. 

Sebastian Nordberg och 
Jonny Mauritzen går sista 
året på estetiska programmet 
med musikinriktning. De har 
den senaste tiden haft fullt upp 

med att repetera inför höstens 
musikföreställningar. Även 
om det sista året inte blev som 
de hade tänkt, påverkas de inte 
så värst mycket av att högsta-
diet flyttat in.

JOHANNA ROOS

Annorlunda år. För Sebastian Nordberg och Jonny Mau-
ritzen, som går tredje året på estetiska programmet med 
musikinriktning, tar det sista gymnasieåret för vad det är.

”Större, fräschare och lugnare”

Nöjda. Felicia Elofsson, Irma Krak och Felicia Johansson på 
Kyrkbyskolan tycker att det mesta har blivit mycket bättre 
sedan flytten till gymnasiets lokaler.

1. Vad är det bästa med  
flytten till de nya lokalerna?

2. Sämsta? Vad saknar du 
från den gamla skolan?

JJonathan Hakso 7D
1. Bättre fritidsgård, café, finare 
lokaler och toaletter. Bättre gym-
nastiksal.
2. Omklädningsrummen och att vi 
inte får vara överallt i huset.

NNatan Da Silva 7A
1. Fräschare lokaler, café, bättre 
skåp.
2. Att vi detta året bara får vara i 
ena delen av huset.

LLinnéa Andersson 7B
1. Bättre luft, trevligare personal i 
matsalen – det känns mer som en 
restaurang här. 
2. Ingenting.

EErika Hellström 7B
1. Bättre mat i bamba, mer ytor att 
röra sig på och slippa trånga kor-
ridorer, bättre luft.
2. Pingisborden.

EEros Lopez 7D
1. Större lokaler, caféteria, närmare 
centrum, bättre bamba.
2. Ingenting.

IIbtissam Al-Shimary 7D
1. Fräschare lokal, caféteria, när-
mare torget, mer utrymme.
2. Pingisborden.

NÖDINGE. Om bara ett 
par månader äger den 
sista studentfesten 
rum på Ale gymnasium. 

Redan nu har den 
stora lokalen anpassats 
för framtiden och Kyrk-
byskolan har flyttat in.

Det minst sagt an-
norlunda året innebär 
en stor utmaning för 
såväl elever och lärare 
som skol- och kommun-
ledning. 

Vid första anblicken är det 
mesta sig likt i den fjärilsfor-
made gymnasiebyggnaden. 
Ungdomar fyller caféterian 
med liv, lärare, bibliotekarier, 
fritidspersonal och kulturar-
betare vandrar längs gång-
arna och musikeleverna spelar 
gitarr.

Men det är inte som det 
brukar. 

I samband med att en enad 
Utbildningsnämnd i februari 
tog beslut om att avveckla Ale 
gymnasium var man också 
överens om att låta de bli-
vande treorna få gå färdigt sin 
utbildning. Samtidigt valde 
man att flytta Kyrkbyskolan 
till gymnasiets lokaler. 

Ett minst sagt udda läsår 
är snart framme i halvtid och 

rektorn Marianne Alfredson 
konstaterar att det inneburit 
stora förändringar för gymna-
sieeleverna.

– Det blev ju inte alls som 
de väntat sig och det finns 
inte någon samlad bild av hur 
gymnasieeleverna upplever 
det här sista året. Det är olika 
för alla, men jag kan säga att 
det är ett väldigt, väldigt, väl-
digt annorlunda år. Självklart 
är det en annan stämning på 
skolan nu och en del av dyna-
miken har gått förlorad, men 
vi försöker att göra det bästa 
utav det. Just nu ligger fokus 
på att ge dem den kvaliteten 
på utbildningen som de blivit 
lovade och vi försöker att dra 
nytta av varandra. Högstadie-
eleverna har varit en fantas-
tisk publik på musikelevernas 
föreställningar och det har 
nästan känts som på gamla 
dar.

IM finns kvar 
Även för hennes egen del har 
mycket förändrats sedan i 
våras, inte minst då hon tog 
över som rektor efter Jonas 
Widén, efter att tidigare haft 
rollen som studie- och yrkes-
vägledare. 

Hon har dessutom fått nya 
kollegor att samverka med, 
inte minst Kyrkbyskolans 

rektor Niklas Odén, som 
numera sitter i samma kor-
ridor. 

Han gläds över de nya 
lokalerna, som han menar 
utgör bra förutsättningar för 
det fortsatta arbetet. 

– Steg två blir att nästa år 
få hit även slöjd- och hem-
kunskapssalar och vi kommer 
även att integrera eleverna i 
den processen. 

Medan Ale gymnasiums 
nationella program läggs 
ner kommer Introduktions-
programmet – IM att finnas 
kvar och där tror man på en 
ökning. När Ale från och med 
nästa år dessutom börjar ta 
emot ensamkommande barn 
går de in på Introduktions-
programmets språkinrikt-
ning. Där räknar man med 
ungefär tolv platser per år. 

Flyttkarusell
Beslutet att avveckla Ale 
gymnasium var oundvikligt. 
Endast 24 elever hade inför 
höstterminen 2013 sökt till 
skolan och kostnaderna för 
att driva verksamheten vidare 
hade blivit alltför höga. En 
förhoppning, enligt Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C), är att 
mer pengar istället ska kunna 
läggas på grundskolan. 

– Just nu är det dyrt att ha 
kvar våra treor. Det visste vi 
att det skulle bli, men ansåg 
ändå att det är värt att låta 
dem få gå klart. Ur mitt per-
spektiv hoppas jag att man 
kommer att kunna lägga mer 
pengar på grundskolan, men 
de eventuella ekonomiska 
positiva effekterna av gymna-
sienedläggningen kan vi inte 
räkna med att se i någon större 
utsträckning under nästa år. 
Jag vet mer så snart nämnd-
planen och budgeten är har 
antagits. 

Det pågår just nu en flytt-

karusell bland Nödinges 
skolor, då både Kyrkbyskolan 
och Nödingeskolan kommer 
att rustas upp och byggas om. 

– I första hand ser vi över 
högstadiets behov, vad som 
finns och vad som behövs. 
Sedan ska Kyrkbyskolans 
lokaler anpassas efter yngre 
årskurser där behoven ser 
annorlunda ut. Kapprum istäl-
let för skåp, fritidsverksamhet 
och grupprum är några exem-
pel. Behoven av upprustning 
av dessa skolor har funnits 
länge, säger Elena Fridfelt. 

JOHANNA ROOS

Ett annorlunda år

Nya tider i gamla lokaler. Niklas Odén, rektor på Kyrkby-
skolan och Marianne Alfredson, rektor på Ale gymnasium 
arbetar nu under samma tak.

NÖDINGE. När gymna-
siet försvinner ställs 
även fritidsverksam-
heten inför en ny 
utmaning: Hitta sätt 
att nå de äldre ale-
ungdomarna, även om 
de går i skolan någon 
annanstans. 

– Det gäller att fun-
dera kreativt och hitta 
nya samarbeten, säger 
drogförebyggaren Tho-
mas Berggren.

När Kyrkbyskolan flyttade 
till gymnasiet fick de även fri-
tidsgården Ungkan med sig. 
Det öppnar upp för ett när-
mare samarbete med Mötes-
plats Ungdom som vänder 
sig till de äldre ungdomarna.

– Vi som jobbar kväll ska 

sätta oss tillsammans och se 
hur vi kan jobba mer ihop, 
säger Christina Magnusson 
Wallöe på MPU. 

Hon menar att utma-
ningen blir att arrangera 
aktiviteter som lockar ung-
domarna att komma till fri-
tidsgården på kvällstid, även 
om man går på gymnasiet i 
Göteborg eller i Kungälv. 

Thomas Berggren, drog-
förebyggare, menar att man 
i Ale har varit bortskämd 
med många äldre engagerade 
ungdomar som vill driva pro-
jekt och fungera som föredö-
men för de yngre. 

– Nu måste vi bli ännu 
bättre på att erbjuda roliga 
aktiviteter så att de stannar 
kvar här på kvällarna. Innan 
har vi kunnat styra på ett 

annat sätt, som att föreläsa 
om alkohol inför studenten 
till exempel. Nu får vi istäl-
let försöka lägga resurserna 
mycket tidigare, något som 
vi ändå redan pratat om att 
göra. Vi får jobba med det vi 
har och lägga ännu mer kraft 
på det.

Ales ungdomar har unika 
möjligheter att påverka sin 
vardag, bland annat genom 
ungdomsfullmäktiga, ung-
domsrådet och påverkan-
storg. Hur mycket dessa 
forum kommer att påverkas 
av Ale gymnasiums avveck-
ling återstår att se.

– Det ska bli intressant att 
se till våren hur påverkan-
storg blir, säger ungdomslot-
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JOHANNA ROOS
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KUNGÖRELSE
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund  
sammanträder på Kungälvs brandstation
tisdag 26 november 2013 kl. 14.00 –18.00.
Direktionen kommer bland annat att behandla följande ärende:

H

VÄLKOMMEN
 

Ordförande
Mona Jarehammar
Sekreterare

Julbord, restaurang & catering

www.uspastorp.com

                       Bokas per telefon
0704-16 31 72 eller 0708-19 24 10

375kr/pers

Förutom dopp i grytan och dopp 

till kaffet kan vi även erbjuda 

dopp i badtunnan och poolen

Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
jultallrikar

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703

www.miascatering.se
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Jultallrik: 120 kr/person

LUNCHBUFFÉ: 11-15 Pris: 79 kr

NYNYNYHEHEHETT:T: ÄÄÄktktktaa ThThTh iaiaimamattt memeddd ththth iaiailälälä dndnd kskskaa kkoko kckckarar

AFTER WORK: Fredagar kl 17-22

MUSIKQUIZ, LÖRDAG 16 nov kl 20

ÖPPETTIDER: vardagar 11-20, helger 12-20

backasaterigolf.se

Vi hjälper er med julmaten

Dagens lunch
endast för 
utkörning

Catering – Festmenyer –Bufféer

Kontakta:
0520-65 93 06 

Boka bord i tid!
Jonas: 0734-04 04 79
Michael 0706-98 00 32

Julbord

22 . 23 . 29 . 30
DEC  6 . 7
NOV

Följande datum dukar vi upp vårt julbord  
med alla de klassiska delikatesserna…

Från kl 18.00

B
es

tä
ll 

din jultallrik

Ring för bordsbest 0303-33 61 61
eller 0707-454 309

99:-fr

295kr

GOTT
 Julbord

Allt enligt era önskemål

www.matservice.nu

CaterinG
Vår cateringservice erbjuder 
under november–december allt 
från små julluncher till stora 
julbordsarrangemang.  
Vi formar allt efter era behov.

LILLA JULBORDET 295 kr/person
STORA JULBORDET 345 kr/person

 Henrik Bernvik 0701-44 35 31
 Daniel Pettersson 0702-64 62 04

– Det är vi som gör maten  på Klädkällaren!

Kontakt:



alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 46  |   20138

Testa dina lungor 

I morgon uppmärksammar vi världsKOLdagen 
genom att välkomna dig som är eller har varit  
rökare att gratis testa din lungfunktion hos oss.

Välkommen till Kungälvs sjukhus 
den 16 november kl. 10.00–15.00  
(skyltat från huvudentrén).

KOL är en lungsjukdom som för med sig 
att man får svårt att andas, kan känna 
trötthet och att orken blir nedsatt. 
Sjukdomen orsakas framför allt av rökning.

Testa dina lungor
Onsdag den 20 november uppmärksammar 
vi världsKOLdagen genom att välkomna dig 
som är eller har varit rökare att gratis testa  
din lungfunktion hos oss.

Kl 10.00-12.00

Kl 13.30-15.30

KOL är en lungsjukdom som för med sig
att man får svårt att andas, kan känna
trötthet och att orken blir nedsatt.
Sjukdomen orsakas framför allt av rökning.

ÄLVÄNGENS
VÅRDCENTRAL

16 November 10.00-14.00
ÖPPET HUS

Vi har även öppen skola
16 Januari

Trollhättevägen 4

Bygg/ Transport
Rollsboskolan
Bultgatan 12

NÖDINGE. Polisen och 
Ale kommun tecknade i 
torsdags ett nytt sam-
verkansavtal.

Ett gemensamt mål 
för parternas arbete är 
att minska brottslighe-
ten och öka tryggheten.

– Vi går hand i hand 
utifrån våra olika upp-
drag och att vi travar 
i takt med varandra är 
jätteviktigt, säger Ca-
rina Persson, polismäs-
tare i Storgöteborg.

Det tidigare samverkansavta-
let mellan Ale kommun och 
Polismyndigheten i Västra 
Götaland, Polisområde 
Storgöteborg var på två år. 
Det nya avtalet som under-
tecknades av Carina Persson 
och Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), löper över tre år. 

– Traditionellt sett har vi 
alltid haft ett väldigt bra sam-
arbete med Ale kommun. Det 
ligger i vårt gemensamma 
intresse att fokusera på det 
förbyggande arbetet för barn 
och unga, minska användan-
det av droger, minska kri-
minalitet och så vidare. Ett 
annat prioriterat område är 
att öka den upplevda trygg-
heten för kommunens invå-
nare, säger Håkan Frank, 
tillförordnad chef för polis-
område Nordost.

Överenskommelsen grun-
dar sig på en gemensam 
framtagen problembild som 
baserats på erfarenheten av 
brott, ordningsstörningar 
och otrygghet i kommunen. 
Utifrån denna problembild 
har vissa prioriterade arbets-
områden lyfts fram.

– Det är en förutsättning 
att vi delar den gemensamma 
problembilden för att kunna 
nå framgång, säger Håkan 
Frank.

– Kan vi samverka och 
tydliggöra våra strategiska 
mål som vi har gjort i det här 
samverkansavtalet så är det 
jättebra. Vi har väl upparbe-

tade och fungerade funktio-
ner mellan polisen och kom-
munen, som är till gagn för 
våra invånare, säger Mikael 
Berglund.

Ale kommuns samver-
kansansvarig för SSPF 
(Skola, sociala, polis, fritid), 
Anni Niklasson, och brotts- 
och säkerhetshandläggare, 
Lotti Klug, ansvarar tillsam-
mans med polisen för att för-
slag till revidering av hand-
lingsplanen sker en gång per 
år.

Signerat och klart. En samverkansöverenskommelse för de 
närmaste tre åren är tecknad mellan Polismyndigheten och 
Ale kommun. Carina Persson, polismästare i Storgöteborg, 
skakar hand med kommunstyrelsens ordförande, Mikael 
Berglund.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Polisen och Ale kommun signerade nytt avtal

Fortsätter gå hand i hand

NÖDINGE. Ett promene-
rande ortsutvecklings-
möte.

Måndagen den 18 
november arrangeras 
Trygghetsvandring i 
Nödinge.

Samling sker i Ale 
gymnasiums musiksal.

Höstmörkret är här och 
därför passar kommunen på 
att arrangera ytterligare en 
Trygghetsvandring. Senast 
var för ett år sedan i Nol. 
Nu är turen kommen till 
Nödinge.

– Vi tror och hoppas på 
mycket folk, säger brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Efter en inledande fika- 
och informationsstund i Ale 
gymnasium ger sig sällskapet 
ut på en vandring i de cen-
trala delarna av samhället.

– Vi kommer att ta en 
sväng bort till tågstationen 
där våra trygghetsvärdar 
möter upp oss. Förhopp-
ningsvis har vi också sällskap 
av polisen.

Vandringen fortsätter 
sedan utmed Ale Torg, upp 
mot Norra Kilandavägen, 
förbi Fyrklövergatan och den 
nya näridrottsplatsen, för att 
sedan promenera mot gym-
nasiet igen, berättar Lotti 
Klug.

Tanken med denna kvälls-
vandring är att gemensamt 

finna ställen som kan upple-
vas som otrygga, där exem-
pelvis belysning saknas eller 
är undermålig. Representan-
ter från kommunens olika 
verksamheter finns med för 
att svara på frågor och notera 
eventuella brister i samhälls-
bilden.

– Vi genomför vandringen 
oavsett om det regnar och 
blåser. Kläder efter väder 
rekommenderas, säger Lotti 
Klug.

Efter genomförd vandring 
återsamlas deltagarna i Ale 
gymnasium för frågestund 
och sammanfattning av kväl-
len.

JONAS ANDERSSON

Trygghetsvandring väntar i Nödinge
Sebastian Svedgren, Lotti Klug, Anders Alfredsson, Beata Åhall, Birgitta Fredén och Robin 
Pettersson är de kommunala tjänstemän som kommer att delta på Trygghetsvandringen i 
Nödinge måndagen den 18 november.
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

/KG
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NOL. Få har missat 
Gymvaruhuset enorma 
fasadskylt och före-
taget har all rätt att 
skylta.

Efter tio år tillhör 
Nolföretaget bran-
schens fem största 
leverantörer av kosttill-
skott och proteinpulver.

– Vi startade i precis 
rätt tid. För 15 år sedan 
var det få som ens 
visste vad kosttillskott 
var, säger Cecilia Jans-
son, allt i allo och dot-
ter till en av delägarna.

Vi börjar med att reda ut 
eventuella missuppfatt-
ningar. Gymvaruhuset säljer 
inte gymutrustning och till-
hör inte heller någon gym-
kedja. Inledningsvis bestod 
verksamheten av att paketera 
kosttillskott. Snart utveck-
lade Gymvaruhuset också ett 
säljsystem via nätet. Efter en 
trevande start har både före-
taget och branschen explo-
derat. Antalet ordrar har gått 

från 15 om dagen till dagens 
över 100 paket.

– Vi är en trygg inköpska-
nal för de som använder pro-
teinpulver och kosttillskott. 
Snabba leveranser med rätt 
produkter till marknadens 
bästa priser, säger Cecilia 
Jansson.

Sedan två och ett halvt år 
blandar Gymvaruhuset själva 
mycket av de proteinpulver 
och kosttillskott som säljs. 
Uppskattningsvis blandas 
100 ton om året.

– Det gör att våra kunder 

får ett extra förtroende för 
våra produkter. De vet att vi 
har koll på vad som levereras 
och att allt är svenskt, säger 
produktionschef Rasmus 
Johansson.

Att ha egen blandning är 
företaget tämligen ensamt 
om och Gymvaruhuset tror 
att just den grenen kommer 
att öka i framtiden. Just nu 
testkörs en etikettlina, där 
plastburkarna snabbt märks 
automatiskt. 

– Vem vet om våra kon-
kurrenter kanske till och med 
i framtiden vill ha hjälp med 
både blandning och pakete-
ring, säger Cecilia med ett 
leende.

Privatpersoner utgör den 
största kundgruppen, men 
också hälsokostaffärer och 
träningsanläggningar vänder 
sig till Gymvaruhuset som 
numera också har gjort det 
möjligt för kunden att handla 
rakt över disk i Nol.

– Det är ett bra komple-
ment för de som inte vill 
handla på nätet. Vi har fak-
tiskt kunder som åker hela 
vägen från Kungsbacka. Vår 
enskilt största produkt är 
Whey FX, ett proteinpulver 
som finns i tolv olika smaker.  
För tillfället är päronsplit vår 
storsäljare, säger Cecilia.

Hur ser då framtiden ut? 
Träningsbranschen är allt 
mer intressant och konkur-
rensen inom kosttillskott har 
ökat de senaste åren.

– För vår del handlar det 
om att fortsätta fokusera 
på kunden, att leverera rätt 
produkter i rätt tid till rätt 
pris. Vi har idag över 30 000 
kunder, vilket utgör ett bra 
underlag för direktmark-
nadsföring via sms och mej-
lutskick. Samtidigt tror vi att 
vår stora tillväxt ligger i vår 
egen produktionsavdelning. 
Där har vi överkapacitet 
idag, svarar Cecilia Jansson.

Gymvaruhuset  – ett Sverigeunikt Nolföretag!

Gymvaruhuset – ett Sverigeunikt Nolföretag. Från vänster: Markus Oddhammar, Rasmus Johansson och Cecilia Jansson. 
Försäljningen av proteinpulver och kosttillskott har exploderat till företagets stora glädje.

NUTREX GYMVARUHUSET
Startades 2004 av Henrik Eiselt och Stefan Andersson
Verksamhet: Egen blandning av proteinpulver och kosttillskott samt försälj-
ning via nätet 
Antal anställda: 8. Tre i produktionen, tre på kontoret och två distributörer
Omsättning: 36 Mkr
Antal kunder: 30 000
Storsäljaren: Proteinpulver med smak av päronsplit
Bonusfakta: Gymvaruhuset tillhör de fem största i branschen, där Gymgros-
sisten är överlägset störst

Skylten om företaget 
som få egentligen kän-
ner till.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

julklapp

världens
BÄSTA

Vi på Nordic Wellness önskar dig en riktigt god jul!

450KR
ORD PRIS 
900 KR

10-kort
1990KR

KONTANT

guldkort+ 6 mån

2995KR
KONTANT

guldkort+ 12 mån
HALVA
PRISET!

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
Sventorpsvägen 2
nordicwellness.se

GÄLLER ALLA AKTIVITETER PÅ SAMTLIGA 
NW-KLUBBAR I SVERIGE

GÄLLER ALLA AKTIVITETER PÅ SAMTLIGA 
NW-KLUBBAR I SVERIGE

ÖPPET
05-23

DEN 1 DECEMBER ÖPPNAR VI

1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN
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möjligt för kunden att handla 
rakt över disk i Nol.

– Det är ett bra komple-
ment för de som inte vill 
handla på nätet. Vi har fak-
tiskt kunder som åker hela 
vägen från Kungsbacka. Vår 
enskilt största produkt är 
Whey FX, ett proteinpulver 
som finns i tolv olika smaker.  
För tillfället är päronsplit vår 
storsäljare, säger Cecilia.

Hur ser då framtiden ut? 
Träningsbranschen är allt 
mer intressant och konkur-
rensen inom kosttillskott har 
ökat de senaste åren.

– För vår del handlar det 
om att fortsätta fokusera 
på kunden, att leverera rätt 
produkter i rätt tid till rätt 
pris. Vi har idag över 30 000 
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underlag för direktmark-
nadsföring via sms och mej-
lutskick. Samtidigt tror vi att 
vår stora tillväxt ligger i vår 
egen produktionsavdelning. 
Där har vi överkapacitet 
idag, svarar Cecilia Jansson.

Gymvaruhuset  – ett Sverigeunikt Nolföretag!

Gymvaruhuset – ett Sverigeunikt Nolföretag. Från vänster: Markus Oddhammar, Rasmus Johansson och Cecilia Jansson. 
Försäljningen av proteinpulver och kosttillskott har exploderat till företagets stora glädje.

NUTREX GYMVARUHUSET
Startades 2004 av Henrik Eiselt och Stefan Andersson
Verksamhet: Egen blandning av proteinpulver och kosttillskott samt försälj-
ning via nätet 
Antal anställda: 8. Tre i produktionen, tre på kontoret och två distributörer
Omsättning: 36 Mkr
Antal kunder: 30 000
Storsäljaren: Proteinpulver med smak av päronsplit
Bonusfakta: Gymvaruhuset tillhör de fem största i branschen, där Gymgros-
sisten är överlägset störst

Skylten om företaget 
som få egentligen kän-
ner till.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

julklapp

världens
BÄSTA

Vi på Nordic Wellness önskar dig en riktigt god jul!

450KR
ORD PRIS 
900 KR

10-kort
1990KR
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guldkort+ 6 mån

2995KR
KONTANT

guldkort+ 12 mån
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PRISET!

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
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nordicwellness.se
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GÄLLER ALLA AKTIVITETER PÅ SAMTLIGA 
NW-KLUBBAR I SVERIGE
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1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

2013  |   vecka 46  |   nummer 41  |   alekuriren 1 1

SPF-are gjorde studiebesök
ÄLVÄNGEN. SPF Alebygdens med-
lemmar är ständigt på språng.

Varje fredag genomförs vandringar 
på olika håll i regionen och därutöver 
sker diverse sammankomster.

I måndags gjordes ett studiebesök 
på kommunens reningsverk i Älv-
ängen.

Ett 20-tal SPF-medlemmar hade anammat 
inbjudan till reningsverket. För dem som 
eventuellt missade möjligheten till detta stu-
diebesök ges en ny chans på måndag.

Älvängens reningsverk har anor sedan 
60-talet då samtliga landets kommuner blev 
ålagda att ta hand om sina avlopp.

Initialt hade verket i Älvängen två renings-
steg – ett mekaniskt och ett biologiskt. 1973 
infördes även ett kemiskt reningssteg.

Cirka 6 500 personer i Alvhem, Skepp-
landa och Älvängen är anslutna till det kom-
munala reningsverket. Boende i Alafors och 
söderut är kopplade till Ryaverken.

Det slam som bildas på reningsverket i 
Älvängen har hittills fungerat som täckma-
terial på återvinningscentralen på Sörmos-
sen. Nu är det emellertid slut med det och 
fortsättningsvis ska slammet transporteras till 
Trollhättan.

– Synen på reningsverk har förändrats. 
Förut var det något som kommunerna ville 
gömma undan, så är det inte längre. Miljö 
står på agendan på ett helt annat sätt, förkla-
rade reningsverkets talesperson som guidade 
SPF-gruppen.

– Faktum är att vi idag har finare vatten i 
Göta älv än i många av våra sjöar.

JONAS ANDERSSON

SPF Alebygden arrangerade i förra veckan ett studiebesök på kommunens reningsverk i 
Älvängen.

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

Välj den mäklare 
som har köparna!

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se

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!

I manuella delikatessen!

ROSTBIFF
Vinmarinerad, 
gourmet-
grillad. 
Paul Egget.

990
/hg

Älvängen  |  0303-74 80 40

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

7-23 ALLA DAGAR 7-23 ALLA DAGAR

Priserna gäller t o m söndag 16/11-2013. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

SALLAD
TVÅ FÖR EN

Cafét är öppet till 21 på fredagar!

Just nu!

FLÄSKFILÉ
Ursprung 
Sverige. 
Styckat och 
packat i butiken. 

9990
/kg
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Nu e’re klippt
Han har klippt beatlesluggar, hockeyfrillor och pudellockar. 

I över 40 år har Leif Samuelsson drivit sin frisörsalong i Bohus centrum.
Nu ser han fram emot att gå i pension, men först vill han få sålt salongen.

Hur länge har du drivit 
Leifs Salong i Bohus?
– Jag firade 40-årsjubileum i 
mars i år.

… men nu får det snart 
vara nog?
– Ja, vid 68 års ålder känner 
jag att det räcker. Nu för-
söker jag hitta någon som 
vill köpa salongen, men det 
är inte helt lätt. Det hade 
såklart varit roligt om någon 
här från kommunen ville ta 
över. 

Du är uppvuxen i Surte 
och bodde där Surtera-
set ägde rum 1950. Vad 
minns du från den dagen?
– Ja, vi bodde i Surte södra. 
Jag var fem år gammal och 
minns att jag satt utom-
hus och lekte med en katt-
unge när det plötsligt bra-
kade till. Marken gav vika 
och kattungen omkom i 
leran. Den händelsen minns 
jag tydligt än idag. Efter det 

flyttade vi till Bohus, men 
sedan 1975 bor jag utanför 
Orust.

1973, samma år som cen-
trumgallerian i Bohus 
byggdes, flyttad du in 
med Leifs Salong. Hur var 
det här då?
– Det var liv och rörelse, 
helt annat än hur det är 
nu. Jerkstrands hade ute-
servering och på mataffä-
ren Bonum fanns en kött-
disk. Posten och banken låg 
här och det var alltid mycket 
folk i omlopp. Vi hade våra 
glansdagar på 70-talet och 
som mest jobbade vi tre per-
soner här på salongen. 

Vilka hårtrender minns 
du särskilt väl?
– Det är roligt, för tren-
derna går i tioårsinterval-
ler och allting kommer till-
baka. På 60- och 70-talet 
skulle alla ha ”flattop” – kort 
på sidorna och högt och 

platt mitt på huvudet, som 
de amerikanska marinsolda-
terna. Sedan var det mycket 
beatlesfrisyrer och på 
80-talet var det permanent 
som gällde. Hockeyfrillan 
var stor i slutet av 90-talet. 
Jag minns en kille som kom 
in och hade kammat allt hår 
från nacken och framåt så 
det stod rakt ut och med en 
rak kant framme i pannan. 
Sedan hade han hällt öl i 
håret för att få det på plats, 
det var en speciell kund.

Vad ska du göra när du 
går i pension då?
– Det blir nog en del arbete 
med huset och trädgården, 
hustrun sätter nog igång 
mig. Vi har en husbil också, 
som vi inte hunnit vara ute 
med så mycket, men det 
kanske blir fler turer när 
man får mer tid.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Leif Samuelsson 
Ålder: 68
Bor: Varekil utanför Orust
Familj: Hustrun Britt, två barn, 
tre barnbarn
Gör: Driver sedan över 40 år 
Leifs Salong i Bohus centrum
Intressen: Greja med huset, 
husbilen, promenader
Äter helst: Grillat
Lyssnar på: Allt möjligt, bara 
det svänger
Framtidsplaner: Försöka få sålt 
frisörsalongen och gå i välför-
tjänt pension. Då väntar arbete 
med hus och trädgård och en 
och annan tur med husbilen.

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

förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Besök hemsidan 

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Just nu har vi 11 bostäder på gång i Ale/Lilla Edet. 
Bland annat en 1:a i Bohus, två villor i Älvängen  

och en villa i Hålanda.

Nyproduktion Ekeberg!

I samarbete med Göta Invest AB kan vi här erbjuda ett mycket spännande hus i 
Ekeberg/Lödöse. Här uppförs en enplansvilla om 121-131 kvm varianter med naturnära 
läge & gångavstånd till pendeltåg mot Gbg & Trollhättan. Hög standard med vattenburen 
golvvärme, KVIK-kök & helkaklade våtutrymmen. Först till kvarn! 121 kvm. 

Pris 2.695.000:-
Henrik Kjellberg  0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Lödöse

Ekebe
rg Se gärna våra 

samtliga 52 bostäder  
på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!
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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
*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.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

**

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

Dags för nya  
vinter- 
däck?

Vi säljer 
vinterdäck,  

lättmetallfälgar 
och bilbatteri till 

låga priser!

Vi finns i Nygård
PMO Däck & Bilservice

0728-72 63 24

MÖLNLYCKE. Charlotta 
Folkelind, kalligrafen 
från Älvängen, höll i 
lördags vernissage i 
Råda församlingshem i 
Mölnlycke.

Året ut pryder bilder 
från hennes uppskat-
tade ”Psalmanacka” 
väggarna.

För nästan exakt ett år sedan 
mottog Charlotta Folkelind 
ett kulturstipendium från 
Ale kommun på 7500 kronor 

för sina imponerande fär-
digheter inom kalligrafi – 
att använda bokstäver som 
konstform.

– Det var väldigt roligt att 
bli uppmärksammad, både 
för hantverket i sig, men även 
för att uppmuntras för det jag 
gör och att få visa upp det i 
min hembygd. 

2003 gjorde hon den första 
”psalmanackan”, en årlig 
almanacka med en psalm för 
varje månad, vackert illustre-
rad i kalligrafi. 

Just nu pågår en utställ-
ning i Råda församlingshem 
i Mölnlycke med bilder ur 
olika årgångar av psalma-
nackan i stort format och i 
lördags hölls en välbesökt 
vernissage.

– Det kom allt folk hela 
tiden och det var roligt. 
Utställningen pågår hela året 
för den som vill åka dit och 
titta, säger Charlotta Fol-
kelind. 

JOHANNA ROOS

Utställning. Kalligrafen Charlotta Folkelind bryter av dagens digitaliserade samhälle med 
sina färdigheter i gammeldags skrivkonst. Nu pågår en utställning med bilder ur hennes 
uppskattade ”psalmanacka” på Råda församlingshem.

– Vacker utställning av kalligrafen Charlotta Folkelind

Inspirerad av psalmen
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Året ut pryder bilder 
från hennes uppskat-
tade ”Psalmanacka” 
väggarna.

För nästan exakt ett år sedan 
mottog Charlotta Folkelind 
ett kulturstipendium från 
Ale kommun på 7500 kronor 

för sina imponerande fär-
digheter inom kalligrafi – 
att använda bokstäver som 
konstform.

– Det var väldigt roligt att 
bli uppmärksammad, både 
för hantverket i sig, men även 
för att uppmuntras för det jag 
gör och att få visa upp det i 
min hembygd. 

2003 gjorde hon den första 
”psalmanackan”, en årlig 
almanacka med en psalm för 
varje månad, vackert illustre-
rad i kalligrafi. 

Just nu pågår en utställ-
ning i Råda församlingshem 
i Mölnlycke med bilder ur 
olika årgångar av psalma-
nackan i stort format och i 
lördags hölls en välbesökt 
vernissage.

– Det kom allt folk hela 
tiden och det var roligt. 
Utställningen pågår hela året 
för den som vill åka dit och 
titta, säger Charlotta Fol-
kelind. 

JOHANNA ROOS

Utställning. Kalligrafen Charlotta Folkelind bryter av dagens digitaliserade samhälle med 
sina färdigheter i gammeldags skrivkonst. Nu pågår en utställning med bilder ur hennes 
uppskattade ”psalmanacka” på Råda församlingshem.

– Vacker utställning av kalligrafen Charlotta Folkelind

Inspirerad av psalmen
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Välkommen till öppet seminarium i Älvrummet tisdag den 19 nov kl 17.30–19.00

På plats träffar du bland annat representanter från Göteborgs Stad, Göteborgs-
regionens kommunalförbund och Trafikverket som diskuterar och ger svar på 
frågor kring hur Västsvenska paketet bidrar till en god livsmiljö.

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

Västsvenska paketets bidrag till en god livsmiljö

ALAFORS. Julkänslan 
har redan gjort sig 
påmind bland arbetarna 
på Ahlafors Bryggerier.

På fredag släpps Ahle 
Julöl till försäljning på 
det lokala Systembo-
laget.

Samtidigt stundar 
premiär för Disponent 
Fredings Starkporter i 
samband med helgens 
ölfestival på Novotel i 
Göteborg.

Det är bråda tider i källar-
planet på den gamla spinne-
rifabriken där Ahlafors Bryg-
gerier huserar. I veckan sker 
tappning av två olika ölsor-
ter; Ahle Julöl och Dispo-
nent Fredings Starkporter.

– Vårt julöl har blivit en 
klassiker och ett måste för 
många att ha på julbordet. 
Det är ett matöl som håller 
en hög och jämn kvalitet år 
efter år. Det finns inget att 
anmärka på den här gången 
heller, ölet smakar jättegott, 
försäkrar Andreas Jacobs-
son som framställt årets jul-
dryck.

Bryggeriets eldsjäl och 
verklige veteran i samman-
hanget, Christer ”Cralle” 
Sundberg, rekommende-
rar aleborna att vara på tå, 
risken att Ahle Julöl tar slut 
är uppenbar.

20 000 flaskor
– Vi kommer att produ-
cera 20 000 flaskor, varken 
mer eller mindre. Tappning 
kommer att ske i omgångar 
och förhoppningsvis säljer 
ölet slut veckan före jul. Så 
brukar det vara.

– Givetvis hoppas vi på 
samma succé som tidigare år, 

men samtidigt ska man vara 
medveten om att konkurren-
sen har hårdnat. Det finns en 
uppsjö av microbryggerier 
och alla gör sitt egna julöl, 
men samtidigt är vi väldigt 
starka lokalt. 90 procent av 
vår försäljning sker i Ale, 
Kungälv och Lilla Edet, 
säger ”Cralle” Sundberg.

Samtidigt som det är fokus 
på Ahle Julöl sker också en 
historisk premiär av en ölsort 
som aldrig tidigare produce-
rats i Alafors.

– Sedan några år tillbaka 
arrangeras en porterfestival 
i Göteborg av PDA (Porter 
Drinkers Association). Vi 
fick en förfrågan om att 
vara med. Andreas tände på 
idén och bestämde sig för 
att designa en egen porter, 
berättar ”Cralle”.

Mörk engelsk typ
Porter är en mörk engelsk 
typ av öl som togs fram första 
gången på 1700-talet. Det 
dracks företrädelsevis i ham-
narna i samband med lun-
chen, som inte sällan bestod 
av färska ostron.

– Det som kännetecknar 
en porter är att den består 
av en massa olika smaker 
som ska passa ihop. Det är 
exempelvis flera maltsorter. 
Styrkan i vårt öl kommer 
att uppgå till 6,6 %, men 
smaksammansättningen gör 
att det inte upplevs så stark. 
Rostade toner i kombination 
med sötma kännetecknar 
Disponent Fredings Stark-
porter.

Hur fick ölen sitt namn?
– Disponent Freding hade 
fabriken här och han gav bort 
en gata till arbetarna där de 
kunde bygga sina hus. Med 
den bakgrunden tyckte vi att 

det var ett passande namn till 
vårt nya öl.

Disponent Fredings 
Starkporter kommer att ser-
veras enbart på fat i samband 
med helgens ölfestival.

Framgångscider
– Slår det väl ut så hoppas vi 
att ett antal restauranger i 
Göteborg vill ha vår porter, 
säger Christer Sundberg.

På senare tid har Ahlafors 
Bryggerier också gjort sig 
kända för sin ciderproduk-

tion med en ständigt ökad 
efterfrågan från framförallt 
Skottland.

– Innan årets slut kommer 
vi att ha levererat totalt 62 
000 flaskor till de brittiska 
öarna, vilket är rekord, säger 
Sundberg.

Frutoso är en annan 
cidersort som Ahlafors Bryg-
gerier marknadsför. Den 
finns i fyra olika smaker och 
säljs på närliggande System-
bolag.

– Sakta men säkert ökar 

försäljningen av Frutoso. 
Positivt för vår del är att vi 
nu finns representerade på 
Systembolaget i Bäckebol, 
som har en stor kundgenom-
strömning.

Avslutningsvis kan vi rap-
portera om den nyemission 
som Ahlafors Bryggerier 
håller på att genomföra och 
som ska vara klar innan års-
skiftet.

– Bryggeriet är lönsamt 
och vi ser en positiv fram-
tid för verksamheten. Vi 

behöver dock öka vår till-
verkningskapacitet och för 
det krävs att vi komplette-
rar anläggningen med viss 
utrustning. I ett första steg 
för nyemissionen riktade vi 
oss till nuvarande aktieägare, 
men nu vänder vi oss också 
till övrig allmänhet. Blanket-
ter och information finns att 
få här på bryggeriet, avslutar 
Christer Sundberg.

En smak av julen på Ahlafors Bryggerier

Historiskt ögonblick. Christer ”Cralle” Sundberg och Andreas Jacobsson njuter av en klunk porter – en nyhet från Ahlafors 
Bryggerier. Disponent Fredings Starkporter har premiär i samband med helgens ölfestival på Novotel i Göteborg.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och premiär för ett helt nytt öl

PREMIÄR!
Erbjudande 695:-

sling/färg+klipp+styling

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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KOM OCH FIRA MED OSS!
Kaffe & tårta, festis till alla barn

BLI EN VINNARE!
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EN UNIK
BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
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CHOKLAD

PRESENTER

KAFFE & TE

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

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

ALLA SOM DELTAR PÅ FÖRELÄSNINGEN 
FÅR EN FIN GOODIEBAG!

 Torsdag 14 november 
kl 18.00 på Sportlife Nödinge

ÄLVÄNGEN. Vakna på 
Café Blå.

Den senaste i raden 
av ungdomssatsningar 
i Ale kommun.

– En helt ny arena 
för vår del, konstaterar 
Thomas Berggren.

För att kunna erbjuda en 
mötesplats i centrum, för 
ungdomar i alla åldrar, tog 
Milla Majava, ägare till Café 
Blå, initiativ till ett möte med 
Thomas Berggren på Vakna. 

– Det var efter semestern 
som vi satte oss ned och spå-
nade tillsammans. Det hade 
börjat bli lite oroligt vid 
resecentrum igen och många 
killar och tjejer upplevde att 
de inte hade någonstans att 
ta vägen. Alla vill inte vara 
på fritidsgården, plus att det 
finns ungdomar som anses 
för gamla och av den anled-
ningen inte är välkomna dit, 

säger Milla Majava.
– Känslan var att det 

behövde hända något i Älv-
ängen. Vi erbjöd att upplåta 
vår cafélokal och Thomas 
nappade på idén att utveckla 
ett projekt tillsammans, 
säger Milla.

Vakna på Café Blå har 
varit igång under en dryg 
månad och drivs av projekt-
anställda ungdomsarbetare 
ihop med cafépersonalen. 
Verksamheten är öppen varje 
fredagskväll fram till klockan 
21.

– Ett suveränt ställe att 
vara på – mitt i centrala Älv-
ängen. Hit kommer ung-
domarna för att hänga och 
umgås. Vi arrangerar en del 
olika aktiviteter i form av 
musik, film med mera. Det är 
uppskattat, förklarar Nathali 
Altamirano, en av ledarna.

– Dessutom genomför vi 
en lek med kort som är åter-
kommande varje vecka där 

den slutliga vinnaren erhål-
ler ett presentkort på Team 
Sportia. Det är ytterligare 
ett sätt att attrahera ungdo-
marna att komma hit.

Besöksantalet varierar, 
men brukar landa på runt 
20 ungdomar innan kvällen 
är över. När lokaltidningen 
hälsar på är stämningen 
på topp. Milla Majava och 
hennes kollega Camilla 
Berntsson servar ungdo-
marna med fika och snart ska 
Sigrid till att underhålla med 
sin gitarr.

– Det är denna typ av 
mötesplats som vi behöver i 
vår kommun. Jag är tacksam 
över att en lokal närings-
idkare var villig att enga-
gera sig i frågan och med 
gemensamma krafter har vi 
nu skapat ett vaket alternativ 
för våra ungdomar, avslutar 
Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

– Café Blå håller öppet på fredagskvällar

Uppskattad mötesplats för ungdomar

Nathali Altamirano, en av de projektanställda ungdomsarbetarna som driver Vakna på Café 
Blå. Här tillsammans med Sigrid som är i full färd med att stämma sin gitarr.

Milla Majava och Camilla Berntsson på Café Blå servar med 
fika på fredagskvällarna.

HANDSKUREN
SPÄTTAFILÉ

KRABBA

Med reservation för 
 slutförsäljning

Med reservation för 
 slutförsäljning

99:-

:-119

/kg

/kg

 VID NETTO ÄLVÄNGEN

Priserna gäller även i Nödinge

Tisdag 5 november
Villainbrott
Inbrott i en villa i Bohus. En 
fönsterram på baksidan av 
huset bryts upp. Smycken till-
grips. Gärningsmannen lämnar 
huset via altandörren.

Lördag 9 november

Misshandel
Polisen larmas till Hålanda 
bygdegård klockan 23.15. Två 
fall av misshandel rapporteras, 
anmälan och motanmälan. 
Upprinnelsen är ett bråk mellan 
ungdomar som befinner sig på 
platsen.

Söndag 10 november

Mordförsök
Strax efter midnatt sker ett 
försök till mord. En man i 
60-årsåldern kommer till en 
adress utanför Lilla Edet och 
avlossar ett skott mot en äldre 
man. Skottet träffar dock inte. 
Därefter blir det bråk mellan 
dem och den äldre mannen 
skadas. Han förs till sjukhus 
med okända skador. Gärnings-
mannen försvinner från adres-
sen men kan senare gripas. Han 
anhålls av åklagare misstänkt 
för försök till mord. Ärendet 
handläggs av Länskriminalpoli-
sen i Trollhättan. 

Viltolyckor
Under oktober fanns inrap-
porterat följande viltolyckor 
mellan bil och vilt i Ale:

Dovhjort 1

Rådjur 8

Vildsvin 3

Älg 3

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tors 5 dec kl 18.30
Ale Gymnasium, Teatern

Kostnadsfritt

Arrangörer
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Välkommen till öppet seminarium i Älvrummet tisdag den 19 nov kl 17.30–19.00

På plats träffar du bland annat representanter från Göteborgs Stad, Göteborgs-
regionens kommunalförbund och Trafikverket som diskuterar och ger svar på 
frågor kring hur Västsvenska paketet bidrar till en god livsmiljö.

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

Västsvenska paketets bidrag till en god livsmiljö

ALAFORS. Julkänslan 
har redan gjort sig 
påmind bland arbetarna 
på Ahlafors Bryggerier.

På fredag släpps Ahle 
Julöl till försäljning på 
det lokala Systembo-
laget.

Samtidigt stundar 
premiär för Disponent 
Fredings Starkporter i 
samband med helgens 
ölfestival på Novotel i 
Göteborg.

Det är bråda tider i källar-
planet på den gamla spinne-
rifabriken där Ahlafors Bryg-
gerier huserar. I veckan sker 
tappning av två olika ölsor-
ter; Ahle Julöl och Dispo-
nent Fredings Starkporter.

– Vårt julöl har blivit en 
klassiker och ett måste för 
många att ha på julbordet. 
Det är ett matöl som håller 
en hög och jämn kvalitet år 
efter år. Det finns inget att 
anmärka på den här gången 
heller, ölet smakar jättegott, 
försäkrar Andreas Jacobs-
son som framställt årets jul-
dryck.

Bryggeriets eldsjäl och 
verklige veteran i samman-
hanget, Christer ”Cralle” 
Sundberg, rekommende-
rar aleborna att vara på tå, 
risken att Ahle Julöl tar slut 
är uppenbar.

20 000 flaskor
– Vi kommer att produ-
cera 20 000 flaskor, varken 
mer eller mindre. Tappning 
kommer att ske i omgångar 
och förhoppningsvis säljer 
ölet slut veckan före jul. Så 
brukar det vara.

– Givetvis hoppas vi på 
samma succé som tidigare år, 

men samtidigt ska man vara 
medveten om att konkurren-
sen har hårdnat. Det finns en 
uppsjö av microbryggerier 
och alla gör sitt egna julöl, 
men samtidigt är vi väldigt 
starka lokalt. 90 procent av 
vår försäljning sker i Ale, 
Kungälv och Lilla Edet, 
säger ”Cralle” Sundberg.

Samtidigt som det är fokus 
på Ahle Julöl sker också en 
historisk premiär av en ölsort 
som aldrig tidigare produce-
rats i Alafors.

– Sedan några år tillbaka 
arrangeras en porterfestival 
i Göteborg av PDA (Porter 
Drinkers Association). Vi 
fick en förfrågan om att 
vara med. Andreas tände på 
idén och bestämde sig för 
att designa en egen porter, 
berättar ”Cralle”.

Mörk engelsk typ
Porter är en mörk engelsk 
typ av öl som togs fram första 
gången på 1700-talet. Det 
dracks företrädelsevis i ham-
narna i samband med lun-
chen, som inte sällan bestod 
av färska ostron.

– Det som kännetecknar 
en porter är att den består 
av en massa olika smaker 
som ska passa ihop. Det är 
exempelvis flera maltsorter. 
Styrkan i vårt öl kommer 
att uppgå till 6,6 %, men 
smaksammansättningen gör 
att det inte upplevs så stark. 
Rostade toner i kombination 
med sötma kännetecknar 
Disponent Fredings Stark-
porter.

Hur fick ölen sitt namn?
– Disponent Freding hade 
fabriken här och han gav bort 
en gata till arbetarna där de 
kunde bygga sina hus. Med 
den bakgrunden tyckte vi att 

det var ett passande namn till 
vårt nya öl.

Disponent Fredings 
Starkporter kommer att ser-
veras enbart på fat i samband 
med helgens ölfestival.

Framgångscider
– Slår det väl ut så hoppas vi 
att ett antal restauranger i 
Göteborg vill ha vår porter, 
säger Christer Sundberg.

På senare tid har Ahlafors 
Bryggerier också gjort sig 
kända för sin ciderproduk-

tion med en ständigt ökad 
efterfrågan från framförallt 
Skottland.

– Innan årets slut kommer 
vi att ha levererat totalt 62 
000 flaskor till de brittiska 
öarna, vilket är rekord, säger 
Sundberg.

Frutoso är en annan 
cidersort som Ahlafors Bryg-
gerier marknadsför. Den 
finns i fyra olika smaker och 
säljs på närliggande System-
bolag.

– Sakta men säkert ökar 

försäljningen av Frutoso. 
Positivt för vår del är att vi 
nu finns representerade på 
Systembolaget i Bäckebol, 
som har en stor kundgenom-
strömning.

Avslutningsvis kan vi rap-
portera om den nyemission 
som Ahlafors Bryggerier 
håller på att genomföra och 
som ska vara klar innan års-
skiftet.

– Bryggeriet är lönsamt 
och vi ser en positiv fram-
tid för verksamheten. Vi 

behöver dock öka vår till-
verkningskapacitet och för 
det krävs att vi komplette-
rar anläggningen med viss 
utrustning. I ett första steg 
för nyemissionen riktade vi 
oss till nuvarande aktieägare, 
men nu vänder vi oss också 
till övrig allmänhet. Blanket-
ter och information finns att 
få här på bryggeriet, avslutar 
Christer Sundberg.

En smak av julen på Ahlafors Bryggerier

Historiskt ögonblick. Christer ”Cralle” Sundberg och Andreas Jacobsson njuter av en klunk porter – en nyhet från Ahlafors 
Bryggerier. Disponent Fredings Starkporter har premiär i samband med helgens ölfestival på Novotel i Göteborg.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och premiär för ett helt nytt öl

PREMIÄR!
Erbjudande 695:-

sling/färg+klipp+styling

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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EN UNIK
BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
kkkak
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CHOKLAD

PRESENTER

KAFFE & TE

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

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

ALLA SOM DELTAR PÅ FÖRELÄSNINGEN 
FÅR EN FIN GOODIEBAG!

 Torsdag 14 november 
kl 18.00 på Sportlife Nödinge

ÄLVÄNGEN. Vakna på 
Café Blå.

Den senaste i raden 
av ungdomssatsningar 
i Ale kommun.

– En helt ny arena 
för vår del, konstaterar 
Thomas Berggren.

För att kunna erbjuda en 
mötesplats i centrum, för 
ungdomar i alla åldrar, tog 
Milla Majava, ägare till Café 
Blå, initiativ till ett möte med 
Thomas Berggren på Vakna. 

– Det var efter semestern 
som vi satte oss ned och spå-
nade tillsammans. Det hade 
börjat bli lite oroligt vid 
resecentrum igen och många 
killar och tjejer upplevde att 
de inte hade någonstans att 
ta vägen. Alla vill inte vara 
på fritidsgården, plus att det 
finns ungdomar som anses 
för gamla och av den anled-
ningen inte är välkomna dit, 

säger Milla Majava.
– Känslan var att det 

behövde hända något i Älv-
ängen. Vi erbjöd att upplåta 
vår cafélokal och Thomas 
nappade på idén att utveckla 
ett projekt tillsammans, 
säger Milla.

Vakna på Café Blå har 
varit igång under en dryg 
månad och drivs av projekt-
anställda ungdomsarbetare 
ihop med cafépersonalen. 
Verksamheten är öppen varje 
fredagskväll fram till klockan 
21.

– Ett suveränt ställe att 
vara på – mitt i centrala Älv-
ängen. Hit kommer ung-
domarna för att hänga och 
umgås. Vi arrangerar en del 
olika aktiviteter i form av 
musik, film med mera. Det är 
uppskattat, förklarar Nathali 
Altamirano, en av ledarna.

– Dessutom genomför vi 
en lek med kort som är åter-
kommande varje vecka där 

den slutliga vinnaren erhål-
ler ett presentkort på Team 
Sportia. Det är ytterligare 
ett sätt att attrahera ungdo-
marna att komma hit.

Besöksantalet varierar, 
men brukar landa på runt 
20 ungdomar innan kvällen 
är över. När lokaltidningen 
hälsar på är stämningen 
på topp. Milla Majava och 
hennes kollega Camilla 
Berntsson servar ungdo-
marna med fika och snart ska 
Sigrid till att underhålla med 
sin gitarr.

– Det är denna typ av 
mötesplats som vi behöver i 
vår kommun. Jag är tacksam 
över att en lokal närings-
idkare var villig att enga-
gera sig i frågan och med 
gemensamma krafter har vi 
nu skapat ett vaket alternativ 
för våra ungdomar, avslutar 
Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

– Café Blå håller öppet på fredagskvällar

Uppskattad mötesplats för ungdomar

Nathali Altamirano, en av de projektanställda ungdomsarbetarna som driver Vakna på Café 
Blå. Här tillsammans med Sigrid som är i full färd med att stämma sin gitarr.

Milla Majava och Camilla Berntsson på Café Blå servar med 
fika på fredagskvällarna.

HANDSKUREN
SPÄTTAFILÉ

KRABBA

Med reservation för 
 slutförsäljning

Med reservation för 
 slutförsäljning

99:-

:-119

/kg

/kg

 VID NETTO ÄLVÄNGEN

Priserna gäller även i Nödinge

Tisdag 5 november
Villainbrott
Inbrott i en villa i Bohus. En 
fönsterram på baksidan av 
huset bryts upp. Smycken till-
grips. Gärningsmannen lämnar 
huset via altandörren.

Lördag 9 november

Misshandel
Polisen larmas till Hålanda 
bygdegård klockan 23.15. Två 
fall av misshandel rapporteras, 
anmälan och motanmälan. 
Upprinnelsen är ett bråk mellan 
ungdomar som befinner sig på 
platsen.

Söndag 10 november

Mordförsök
Strax efter midnatt sker ett 
försök till mord. En man i 
60-årsåldern kommer till en 
adress utanför Lilla Edet och 
avlossar ett skott mot en äldre 
man. Skottet träffar dock inte. 
Därefter blir det bråk mellan 
dem och den äldre mannen 
skadas. Han förs till sjukhus 
med okända skador. Gärnings-
mannen försvinner från adres-
sen men kan senare gripas. Han 
anhålls av åklagare misstänkt 
för försök till mord. Ärendet 
handläggs av Länskriminalpoli-
sen i Trollhättan. 

Viltolyckor
Under oktober fanns inrap-
porterat följande viltolyckor 
mellan bil och vilt i Ale:

Dovhjort 1

Rådjur 8

Vildsvin 3

Älg 3

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tors 5 dec kl 18.30
Ale Gymnasium, Teatern

Kostnadsfritt

Arrangörer



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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och det är en sådan sak  
man bara gör en gång.
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Vet inte.
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lektioner 6 år.

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

Min bästa sida:  
Jag står för vad jag tycker.

Min sämsta sida:  
Lättirriterad.
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Favoritjulsång:  
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Hysing
16 år, Nol

Studerar:  
Sång, Rytmus Göteborg.

Drömyrke:  
Bli en känd sångerska.
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Rhodos.

Vem får följa med?:  
Min bästa vän.
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Alltid glad, positiv, snäll  
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Min sämsta sida:  
Extremt lat.
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För jag älskar att sjunga.

Favoritjulsång:  
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Kling
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Studerar:  
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Drömyrke:  
Jobba inom musik i USA.
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Åka till Miami med en 
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Vem får följa med?:  
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Sjung i kör med 700–800 
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Boka Ale Lucia redan idag: 0708-94 14 51

HÅLANDA. Barnkullens 
förskola har haft tema 
konsumtion.

Det är ett led i arbe-
tet för Grön Flagg.

– Vi jobbar på att bli 
certifierade, förklarar 
förskollärare Linda 
Knutsson.

En särskild byteshylla har 
skapats på Barnkullens för-
skola där föräldrar kan lämna 
begagnade prylar av olika 
slag, som bland annat kläder, 
skor, leksaker och hushållsar-
tiklar.

– Titta här är en bäbishak-
lapp, säger Wilma.

Tanken med byteshyl-
lan är att saker som anses 
vara förverkade i ett hem 
kan komma väl till pass hos 
någon annan.

– Har man inte lämnat 
något går det ändå bra att 
plocka till sig saker, betonar 
Linda Knutsson.

Syftet är att involvera såväl 
barn som föräldrar i försko-
lans Grön Flagg-arbete och 
framtida certifiering.

– Barnen är väldigt enga-
gerae i vårt miljöarbete och 
tycker det är roligt. Det är 

lätt att fånga deras intresse, 
förklarar Linda.

De saker som eventuellt 
blir kvar på byteshyllan efter 
den här veckan kommer att 
transporteras till Röda Kor-
sets second hand-butik i Älv-
ängen.

– Då passar vi på att göra 
ett studiebesök hos Röda 
Korset, avslutar Linda 
Knutsson.

Gå ner i vikt
redan till jul!
Gå ner i vikt 
redan till jul!

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

Nol 13 november 
Kungälv Rollsbo 14 november

Kursstart v. 46

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

En byteshylla har upprättats på Barnkullens förskola som ett led Grön Flagg-arbetet. Elin, 
William, Liam och Wilma visar upp saker som har lämnats in av föräldrarna.

– Ett led i miljöarbetet
Byteshylla på Barnkullens förskola

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Flygplansveckor pd Kia!

Lcgg till Komfortpaket12.900 kr  
ORD. PRIS 25.000 KR

ORD. PRIS FRDN 189.900 KR

 Kampanjpris frdn
169.900 kr  

1,4 CRDi ACTION ORD. PRIS FRDN 193.900 KR

Apollo
reserabatt

10.000 kr
gcller vid kup av en 

Kia cee d eller 

Kia Carens

*

Vdra provkurningsbilar har landat! Kom in i helgen och ta 
en dktur sd fdr ditt barn en leksak frdn Disneys nya film 

Flygplan. Kuper du en Kia cee3d eller Kia Carens 
sd fdr du 10.000 kr i rabatt pd en resa med 
Apollo*. Dessutom har vi stor teckningstcvling 
med biobiljetter till familjen som pris.
Vclkommen

Kia.com

* Villkor fur Apollo erbjudandet: Gcller resor till Mythos Beach pd Rhodos, Grekland och Playitas pd Fuerteventura, Spanien. Rabatten gcller pd resor som 
bokas senast den 16 februari 2014. Avresa under maj, juni, augusti och september 2014. Bokning avser minst 2 personer i ordinarie bcdd. 
Erbjudandena gcller t.o.m 30e November 2013  och kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn 
Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia cee d: 3,7  6,6 l/100 km. CO2-utslcpp 97  149 g/km. Kia Carens: 4,9  7,1 l/100 km. 
CO2-utslcpp 129 164 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilarna pd bilderna kan 
vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel. Provkurningspresenten delas ut sd ldngt lagret rccker.
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NÖDINGE. Årets Kvan-
tumserie är avgjord.

Den sista av sex 
deltävlingar ägde rum i 
tisdags.

Nytt för i år var Pap-
ricaloppet för de allra 
yngsta deltagarna.

Kvantumserien, det som 
tidigare var Terrängserien, 
är en populär tilldragelse för 
motionärer i alla åldrar. I år 
noterades 1 040 starter av 
277 löpare.

– Det har varit bra väder-
mässiga förutsättningar, vi 
har sluppit snö och kyla. 
Premiärkvällen regnade det 
kraftigt, men i övrigt finns 
inget att klaga på, säger 
tävlingsledare Dan-Olof 
Johansson.

Årets upplaga genererade 

två nya banrekord. Tilda 
Karlsson, OK Alehof, i klas-
sen kvinnor motion 6.8 kilo-
meter noterades för tiden 
30.19. Martin Ahlberger, 
Hestra IF, raderade ut ett 
rekord från 1992 i klassen 
herrar motion 6.8 kilome-
ter. Den nya rekordtiden är 
25.04.

Papricaloppet lockade 
till 125 starter av 33 löpare. 
Klassen var öppen för pojkar 
och flickor upp till sju år.

– Deltagarna i Paprica-
loppet fick springa en slinga 
om 900 meter, berättar Dan-
Olof Johansson.

– Maskoten Paprica blev 
en populär och överraskande 
prisutdelare på avslutningen. 
Den korg som lottades ut 
bland deltagarna vanns av 
Ebba Lövgärd.

Medaljer delades ut till 

de tre främsta i respektive 
åldersklass – från sju år upp 
till senior.

– Första tisdagen i okto-
ber 2014 hälsas alla löpare 
välkomna till Kvantumse-
rien igen, avslutar Dan-Olof 

Johansson.
Foto: Tommy Abrahamsson

Kvantumserien har gått i mål

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pristagare i klass F-7 år (1,5 km): Disa Abrahamsson 
Kungälv, Emma Wendel OK Alehof, Wilma Reinholdsson OK 
Alehof.   

Pristagare i klass P-7 år (1,5 km): Simon Blomqvist Nol, Filip 
Jonsson Älvängen, Felix Johansson OK Alehof.

Pristagare i klass F8-9 år (1,5 km): Elina Reinholdsson OK 
Alehof, Malin Prytz OK Alehof, Julia Wallberg OK Alehof.

Pristagare i 
klass P8-9 år 
(1,5 km): Linus 
Melin Klubblös, 
Gabriel Glen-
ting Ale IBF, 
Filip Schälin 
Kongahälla 
AIK.

Pristagare i klass F10-11 år (2,5 km): Alice Sundelid OK Ale-
hof, Elin Flakberg IFK Göteborg, Julia Elofsson Denofa.

Pristagare i klass P10-11 år (2,5 km): Jesper Zetter-
lund Ahlafors IF, David Eriksson Sävedalens AIK, Fi-
lip Klingberg OK Alehof.

Everyone deserves a break.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Båtresa t/r inkl 2 nätter i tvåbäddshytt med över-/underbädd. Totalpris fr 1 398:-/2 pers. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

GÖTEBORG. Nol IK för-
lorade första kvalmat-
chen mot division 5.

Lekstorp var för 
starka över 90 minuter.

– Killarna var tagna 
av stundens allvar och 
vi kom inte upp i nor-
mal standard, summe-
rade Noltränaren Peter 
Karlsson.

Nol IK:s herrar inledde på 
tisdagskvällen kvalspelet mot 
division 5. I en serie om fyra 
lag där de tre främsta avance-
rar har Nolpojkarna fått ett 
gyllene tillfälle. Lekstorps IF 
har med 103 gjorda mål i årets 
seriespel fått bära favoritska-

pet inför kvalet och laget 
motsvarade förväntningarna. 
Dominansen var total under 
de första 25 minuterna och 
laget gjorde rättvist både 1-0 
och 2-0. Sen hände något.

– Det tog ett tag innan vi 
kom in i matchen. Möjligt-
vis var det lite nervöst för 
våra yngre spelare. Vi har en 
riktigt bra period i slutet av 
första och början av andra, 
men de var riktigt tunga att 
möta. Inte mycket att säga 
om, sa lagkapten Jonny 
Stenström.

Nol skakade dock om 
Lekstorp rejält och innan 
den första halvleken var till 
ända var ställningen utjäm-

nad. Jesper Garvetti pla-
cerade elegant in reduce-
ringen i målvaktens bortre 
och Michael Hintze visade 
målaptit när han med en 
konstspark lyckas borra upp 
kvitteringen direkt efter 
hörna. Nolspelarna fick själv-
förtroende och tog över kom-
mandot. Den första delen av 
andra halvlek gav mersmak, 
men Lekstorp ryckte upp sig. 
Precis som i första blev det 
mål efter hörna.

– Jag kan leva med förlus-
ten fast sättet de får göra sina 
mål på köper jag inte. Det var 
för billigt, tyckte Peter Karls-
son.

Nol mattades i slutet 

och anföll bara i sporadiska 
attacker. Lekstorp kunde 
skicka in 4-2 med en kvart 
kvar att spela.

– Vi har 
ett ungt lag 
att bara att 
komma till 
Heden och 
spela kval är 
stort. Nu blir 
det inte lika dramatiskt nästa 
gång och jag är övertygad om 
att vi kommer att spela bättre 
nästa gång. Killarna har så 
mycket mer att ge, sa Peter 
Karlsson.

Nol möter Marieholm på 
tisdag. Marieholm kryssade 
mot Styrsö i matchen som 

spelades parallellt med Nol 
Lekstorp.

– Sannolikt behövs det 
en seger och den får gärna 
komma redan mot Marie-

holm, annars blir det väl 
spännande för min del, mutt-
rade Peter Karlsson. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol förlorade första kvalrundan mot Lekstorp

FOTBOLL
Kval till division 5
Lekstorps IF – Nol IK 4-2 (2-2) 
Mål NIK: Michael Hintze, Jesper 
Garvetti. Matchens kurrar: Charlie 
Nielsen 3, Jesper Garvetti 2, Markus 
Hansson 1.

Fick inte låna bollen. Nol blev utspelat av Lekstorp under 
de första 25 minuterna och underläget 2-0 kunde varit 
större. Sen blixtrade Nol och Bojan Illic till...
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till 125 starter av 33 löpare. 
Klassen var öppen för pojkar 
och flickor upp till sju år.

– Deltagarna i Paprica-
loppet fick springa en slinga 
om 900 meter, berättar Dan-
Olof Johansson.

– Maskoten Paprica blev 
en populär och överraskande 
prisutdelare på avslutningen. 
Den korg som lottades ut 
bland deltagarna vanns av 
Ebba Lövgärd.

Medaljer delades ut till 

de tre främsta i respektive 
åldersklass – från sju år upp 
till senior.

– Första tisdagen i okto-
ber 2014 hälsas alla löpare 
välkomna till Kvantumse-
rien igen, avslutar Dan-Olof 

Johansson.
Foto: Tommy Abrahamsson

Kvantumserien har gått i mål

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pristagare i klass F-7 år (1,5 km): Disa Abrahamsson 
Kungälv, Emma Wendel OK Alehof, Wilma Reinholdsson OK 
Alehof.   

Pristagare i klass P-7 år (1,5 km): Simon Blomqvist Nol, Filip 
Jonsson Älvängen, Felix Johansson OK Alehof.

Pristagare i klass F8-9 år (1,5 km): Elina Reinholdsson OK 
Alehof, Malin Prytz OK Alehof, Julia Wallberg OK Alehof.

Pristagare i 
klass P8-9 år 
(1,5 km): Linus 
Melin Klubblös, 
Gabriel Glen-
ting Ale IBF, 
Filip Schälin 
Kongahälla 
AIK.

Pristagare i klass F10-11 år (2,5 km): Alice Sundelid OK Ale-
hof, Elin Flakberg IFK Göteborg, Julia Elofsson Denofa.

Pristagare i klass P10-11 år (2,5 km): Jesper Zetter-
lund Ahlafors IF, David Eriksson Sävedalens AIK, Fi-
lip Klingberg OK Alehof.

Everyone deserves a break.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Båtresa t/r inkl 2 nätter i tvåbäddshytt med över-/underbädd. Totalpris fr 1 398:-/2 pers. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

GÖTEBORG. Nol IK för-
lorade första kvalmat-
chen mot division 5.

Lekstorp var för 
starka över 90 minuter.

– Killarna var tagna 
av stundens allvar och 
vi kom inte upp i nor-
mal standard, summe-
rade Noltränaren Peter 
Karlsson.

Nol IK:s herrar inledde på 
tisdagskvällen kvalspelet mot 
division 5. I en serie om fyra 
lag där de tre främsta avance-
rar har Nolpojkarna fått ett 
gyllene tillfälle. Lekstorps IF 
har med 103 gjorda mål i årets 
seriespel fått bära favoritska-

pet inför kvalet och laget 
motsvarade förväntningarna. 
Dominansen var total under 
de första 25 minuterna och 
laget gjorde rättvist både 1-0 
och 2-0. Sen hände något.

– Det tog ett tag innan vi 
kom in i matchen. Möjligt-
vis var det lite nervöst för 
våra yngre spelare. Vi har en 
riktigt bra period i slutet av 
första och början av andra, 
men de var riktigt tunga att 
möta. Inte mycket att säga 
om, sa lagkapten Jonny 
Stenström.

Nol skakade dock om 
Lekstorp rejält och innan 
den första halvleken var till 
ända var ställningen utjäm-

nad. Jesper Garvetti pla-
cerade elegant in reduce-
ringen i målvaktens bortre 
och Michael Hintze visade 
målaptit när han med en 
konstspark lyckas borra upp 
kvitteringen direkt efter 
hörna. Nolspelarna fick själv-
förtroende och tog över kom-
mandot. Den första delen av 
andra halvlek gav mersmak, 
men Lekstorp ryckte upp sig. 
Precis som i första blev det 
mål efter hörna.

– Jag kan leva med förlus-
ten fast sättet de får göra sina 
mål på köper jag inte. Det var 
för billigt, tyckte Peter Karls-
son.

Nol mattades i slutet 

och anföll bara i sporadiska 
attacker. Lekstorp kunde 
skicka in 4-2 med en kvart 
kvar att spela.

– Vi har 
ett ungt lag 
att bara att 
komma till 
Heden och 
spela kval är 
stort. Nu blir 
det inte lika dramatiskt nästa 
gång och jag är övertygad om 
att vi kommer att spela bättre 
nästa gång. Killarna har så 
mycket mer att ge, sa Peter 
Karlsson.

Nol möter Marieholm på 
tisdag. Marieholm kryssade 
mot Styrsö i matchen som 

spelades parallellt med Nol 
Lekstorp.

– Sannolikt behövs det 
en seger och den får gärna 
komma redan mot Marie-

holm, annars blir det väl 
spännande för min del, mutt-
rade Peter Karlsson. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol förlorade första kvalrundan mot Lekstorp

FOTBOLL
Kval till division 5
Lekstorps IF – Nol IK 4-2 (2-2) 
Mål NIK: Michael Hintze, Jesper 
Garvetti. Matchens kurrar: Charlie 
Nielsen 3, Jesper Garvetti 2, Markus 
Hansson 1.

Fick inte låna bollen. Nol blev utspelat av Lekstorp under 
de första 25 minuterna och underläget 2-0 kunde varit 
större. Sen blixtrade Nol och Bojan Illic till...

BOHUS. Surte BK tog 
årets första allsvenska 
seger när småländska 
Tjust Bandy besegra-
des.

Hemmalaget kontrol-
lerade matchen från 
första till sista stund.

Mattias Wenstedt 
svarade för sitt första 
hattrick i Surtetröjan.

Surte behövde inte förta sig 
för att bärga sin första all-
svenska fullpo-
ängare. Mat-
tias Wenstedt 
gjorde 1-0 på 
straff redan 
efter två minu-
ter och fick på nytt chansen 
efter 20 minuter, men då var 
siktet sämre inställt. Istället 
blev det Henrik Jönsson 
som satte tvåan och när blott 
fem minuter återstod av halv-

leken hade Surte 4-0. Men 
det var inte över än! Tjust 
tog ett redan pausvilande 
(?) hemmalag på sängen och 
reducerade två gånger om. 
Plötsligt var det match igen. 
Dock bara tillfälligt. Henrik 
Jönsson rivstartade i andra 
halvlek och gjorde 5-2 direkt. 
Magnus Karlsson satte 6-2. 
Nu orkade inte gästerna resa 
sig på nytt, utan mattades 
betänkligt. Surte har mer 
tid på stor is än de flesta lag 

i serien och 
det verkar ta ut 
sin rätt i andra 
halvlek.
Johan Jane-
brink och 

Jens Samuelssons uppåk-
ningar blir plågsamt för mot-
ståndarna. På lördag väntar 
Lidköpings AIK, även den 
matchen spelas i Ale Arena.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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BANDY

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Surte BK – Tjust Bandy 7-3 (4-2)
Mål SBK: Mattias Wenstedt 3, Henrik 
Jönsson 2, Magnus Karlsson och 
Johan Janebrink 1 vardera. Match-
ens kurrar: Johan Janebrink 3, Jens 
Samuelsson 2, Henrik Jönsson 1.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Floda IBK 4-1
Mål SIS: Carolina Björkner 2, Sofie 
Karlsson och Jennie Hedberg 1 
vardera. Matchens kurrar: Carolina 
Björkner 3, Sofie Karlsson 2, Emma 
Asplund 1.
Division 2 Göteborg
Öckerö – Ale IBF 6-4 (2-1,2-1,2-2) 
Mål Ale: Mattias Ögren, Niklas Karls-
son, Daniel Blomqvist, Hampus 
Sahlback Nilsson.
Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Skår IBK 2-3 
(1-2,0-0,1-1) 
Mål SIS: Pontus Jonsson, Daniel 
Dahlman. Matchens kurrar SIBK: 
Nicklas Hagman 3, Linus Warnholtz 2, 
Juha Hinkanen 1. Mål SIBK: Christian 
Rönkkö, Elias Lindergren, Oscar Fri. 
Matchens kurrar: Filiph Jonemark 3, 
Oscar Fri 2, Christian Rönkkö 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Baltichov – Nödinge SK 19-25 
Mål NSK: Jessica Petersson 7, 
Jenny Jensdottir 4, Chloé Crosby 4, 
Johanna Bengtsson 3, Sara André-
asson 3, Jessica Edler 3, MIchelle 
Crosby 1. Matchens kurrar: Jenny 
Jensdottir 2, Jessica Petersson 1.
Division 3 västsvenska västra
Stenungsund – Ale HF 25-17 (16-7)
Mål Ale: Mathias Johansson 5, Kevin 
Edfeldt 4, Andreas Bengtsson 4, 
Simon Liljeblad 3, Joakom Samuels-
son 2, Marcus Hylander och Jonat-
han Cederholm 1 vardera. Matchens 
kurrar: Stefan Johannesson 2, 
Andreas Bengtsson 1.

Skår vann rafflande derby
BOHUS. Skår IBK vann 
derbyt och toppmat-
chen mot Surte IS IBK 
efter stor dramatik.

Surte kvitterade med 
35 sekunder kvar att 
spela, men gästerna 
var inte färdiga.

Oscar Fri hann 
bomba in ett segermål 
för Skår.

Lika stor som segerglädjen 
var i Skårlägret, lika dämpat 
och irriterat var det hos hem-
malaget.

– Fruktans-
värt surt! Vi 
jagar en kvit-
tering hela 
matchen och 
när vi väl lyck-
ats komma 
ikapp går vi bort oss direkt. 
Det kändes väldigt onödigt 
att släppa till det sista läget, 

konstaterade Surtetränaren 
Tobias Engström efteråt.

Skår exploderade i match-
inledningen och skaffade sig 
2-0 på fem minuter genom 
notoriske målskytten Chris-
tian Rönkkö och Elias Lin-
dergren. Surte repade mod 
och reducerade tämligen 
omgående genom Pontus 
Jonsson. Hemmalaget ägde 
sedan bollinnehavet, men 
jakten på en kvittering såg ut 
att bli resultatlös fram till att 
Skårs Rasmus Johansson 
ådrog sig en till synes huvud-
lös utvisning i den näst sista 

spelminuten. 
Surte gjorde 
det enda rätta, 
ut med mål-
vakten och i 
spel sex mot 
fyra kunde till 

sist Daniel Dahlman panga 
in 2-2. Stort jubel utbröt, 
men matchen var inte slut. 

Oscar Fri som i brist på för-
svarsspelare tvingats spela 
back hela matchen gick upp 
på topp direkt efter avspel. 
Markus Pettersson dribb-
lade framför eget mål, hit-
tade Rönkkö som frispelade 
segerskytten, 19.36.

– Enormt förlösande! 
Kanske inte helt rättvist, men 
vi vågade chansa och denna 
gång lönade det sig. Surte är 
bra och kommer utmana oss 
i toppen, därför var segern 
viktig. Eftersom vi hade 
många borta idag tvingades 
vi försöka hålla nere tempot. 
Det var kanske ingen inne-
bandypropaganda, men den 
rafflande avslutningen kan 
nog ingen klaga på, summe-
rade Oscar Fri.

Fler bilder på alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Skår IBK 2-3

BANDY
Allsvenska södra
Surte BK – Tjust Bandy 7-3 (4-2)

Matchhjälte! Oscar Fri satte 3-2 i matchslutet och gav 
Skår segern i årets första derby med Surte IS IBK.
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Tjusigt Surte BK!

Henrik Jönsson har fått upp farten och målade på nytt för sitt Surte BK.

LÖRDAG 16/11 
ALE GYMNASIUM

Div 2 herrar
Ale IBF – Lindås IBK

kl 12.15

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

Div 4 damer
Ale IBF – Hindås IBK

kl 14.30

- Älska handboll

För mer information 
www.laget.se/alehf

ALE GYMNASIUM 
16.45 Herr div 3 Ale HF – VF

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
13.45 herr div 4 ALE HF – 415 GBG

15.00 dam div 4 ALE HF – WARTA

16.00  herr div 5 ALE HF – Göteborg Finest

17.00 P99 ALE HF – Kungälv 

MATCHER
SÖNDAG 17/11

Resultat från Ale Basket:
DU24 – Lerum Basket  81-70
HU18 – Lerum Basket  62-94
CD Libertad – DU24 53-63
HU15 – BK Marbo      58-82
Lindome Basket – DU13 4-90           
Mölndal Basket – Herr  98-59
Högsbo Basket – DU14    44-55
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ALLSVENSK BANDY

LÖRDAG 16 NOVEMBER 

14.00Ale Arena

Matchens arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
LIDKÖPINGS AIK

HÖGSBOVERKEN
ISOLERING LINDOME

HANDBOLL

BASKET



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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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:-

BOHUS. Surtes inne-
bandydamer tog en ny 
skalp i lördags.

Floda IBK slogs 
tillbaka utan pardon i 
Bohushallen.

– Vi dominerade 
totalt och hade full 
kontroll, säger Surte-
tränaren Tommi Pasa-
nen nöjt.

Det går självfallet inte att 
säga emot honom på den 
punkten. Efter 
drygt halva 
första perio-
den var Surte i 
ledningen med 
2-0. I början 
av mittperioden reducerade 
Floda, men hemmalaget 
var på hugget och Carolina 
Björkner skickade omgå-
ende in 3-1, sitt andra mål 
för dagen. Sofie Karlsson 
drygade på egen hand ut led-
ningen till 4-1 innan period-
slutet.

– Jag hann aldrig bli 

orolig. Vi uppträdde stabilt 
hela matchen, framför allt 
försvarsmässigt. Floda fick 
skjuta från svåra vinklar och 
därifrån är Lisa Persson svår 
att överlista, menar Tommi 
Pasanen.

I sista perioden bevakade 
Surte bara sin ledning och 
har nu spelledigt en vecka 
innan Guldheden gästar 
Bohushallen nästa lördag. 
Surte skuggar topplagen på 
en femteplats i serien.
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GUNTORP. Som elvaår-
ing provade Jeanette 
Malm att köra gokart 
för första gången.

Sedan var hon fast.
I år knep aletjejen 

en imponerande fem-
teplats på NM i Seven 
Racing.

I en mansdominerad sport 

är det många som höjer på 
ögonbrynen för Jeanette 
Malms framfart på tävlings-
banan. Hon har flera gånger 
om bevisat vilken duktig 
förare hon är och att tjejer 
visst kan syssla med motor-
sport.

– Det är en utmaning att 
slåss mot killarna. Att vinna 
respekt hos de manliga 
förarna är inte helt enkelt. 
Det är många som säger: Vad 
ska hon här och göra?

Motorintresset är med-
fött. Jeanette går i pappa 
Lars fotspår som också han 
utövade Seven Racing i 
yngre år.

– Pappa har sysslat med 
bilar hela livet och det var 
han som tog med mig till 
gokartbanan i Torslanda. 
Jag blev biten direkt. Jag har 
alltid fascinerats av farten i 
motorsporten. Jag älskar när 
det går fort!

Det som fick Jeanette att 
byta ut sin gokart mot Seven 
Racing var efter norska 
påtryckningar.

Byggde egen bil
– Vi köpte motorer till min 
gokart av några norrmän 
som tyckte att jag skulle börja 
med Seven Racing. Så blev 
det. Vi köpte ett chassi och 
började bygga en bil. Det har 

jag aldrig behövt ångra.
Efter ett lärlingsår fick 

Jeanette Malm sin norska 
licens 2012. Hon tävlade då 
i juniormästerskapet. Den 
gångna säsongen blev hennes 
första som senior vilket 
resulterade i en femteplats.

– Jag blev den första tjej 
någonsin att komma på 
pallen i en tävling. Nästa år 
är målet att hamna bland de 
tre främsta i sammandraget, 
förklarar Jeanette.

Endast en av årets alla del-
tävlingar avgjordes i Sverige, 
övriga lopp gick i Norge res-
pektive Danmark.

– Det blir mycket resande 
eftersom säsongen sträcker 
sig från april till oktober. Det 
gäller att ha en bra Spotify-
lista, skrattar Jeanette.

Guntorpsföraren trivs 
som allra bäst i regnväder, 
när banan är riktigt vatten-
sjuk.

– Det får gärna ösregna. 
Som tjej tror jag att man är 
lite mer försiktig och det 
tjänar du på när det är blött 
väglag. Pappa är dessutom 
otroligt duktig på att ställa in 
bilen för den typ av väderlek. 
Det har blivit en väldigt bra 
kombination helt enkelt.

Toppfarten i Seven Racing 
ligger på 200 kilometer i 
timmen. Det är emellertid 
accelerationen som är det 
häftigaste enligt Jeanette 
Malm.

– Bilen gör 0-100 på 3,5 
sekunder. Då pirrar det vill 
jag lova.

Bilarna i Seven Racing 

är väldigt lätta. Jeanette vet 
vad som krävs för att hon ska 
kunna ta ett steg närmare det 
absoluta toppskiktet 2014.

– Det gäller att utveckla 
bilen så att den går snabbare. 
I vinter ska bilen göras 45 kilo 
lättare. Sporten handlar inte 
bara om att vara en duktig 
förare, det är så mycket vid 
sidan om, som bland annat 
däck, chassiinställningar, 
datorprogram och så vidare. 
Man lär sig något nytt hela 
tiden. Jag gillar dessutom 
att meka med bilen vilket 
många förvånas över. Dess-
utom innebär vinterperioden 
mycket fysträning och tid till 

att ragga sponsorer.
Vad har du för framtids-

dröm?
– I början var väl målet 

att bli den första kvinnliga 
Formel 1-föraren. Numera 
är ambitionen att bli den 
första kvinnan att vinna 
NM i Seven Racing. Visst 
vore det väl roligt att få köra 
någon större klass, men det 
återstår att se hur det utveck-
lar sig med skolan. Studierna 
är alltjämt prioritet ett. 

Fartfylld tjej från Guntorp

JEANETTE MALM

Ålder: 19
Bor: Guntorp
Studerar: Till civilingenjör på 
Chalmers.
Framtidsyrke: Följer antagligen 
pappas spår och börjar på Volvo.
På ledig tid: Då tränar jag eller 
putsar på bilen.
Favoritmusik: Allt från rock till 
techno, dock inte schlager och 
dansband.
Äter helst: Grillat.
Motto i livet: Ingenting är 
omöjligt.

Jeanette Malm blev i år den första kvinnliga föraren att ta 
medalj på en NM-deltävling i Seven Racing.

SEVEN RACING
Seven Racing är klassen för bilar av typen Super 7. I början var det endast för 
bilar från MK Engineering i England, men från 2005 omfattar klassen även 
andra typer av bilar. Klassen hette från början Locost, vilket syftar på den låga 
byggkostnaden, men bytte senare namn till Seven.
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Surte dominerade och vann

Programenlig seger för NSK

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

LERUM. Nödinge har 
som mål att vinna rätt 
matcher i år.

Baltichov är ett av 
lagen som ska vara 
bakom dem i tabellen.

I lördags bortaslog 
därför NSK Lerumsla-
get med klara siffror.

I väntan på att skyttedrott-
ningen Elina 
Mathiasson ska 
bli spelklar efter 
senaste knäo-
p e r a t i o i n e n 
kämpar Nödinges hand-
bollsdamer vidare. Jessica 
Petersson drar i år ett tungt 
lass på nio meter – och gör 
det framgångsrikt. Mot Bal-
tichov var Sara Andréasson 
tillbaka efter några matchers 

frånvaro. Det gav NSK ett 
nytt hot. Laget kom i under-
läge 3-7, men lyckades kvit-
tera före pausvilan.

– Vi tog oss samman och 
fick träff på dem i försvaret. 
Det blir till sist en ganska 
behaglig resa. Tjejerna 
nöter på bra och ger aldrig 
upp, säger NSK-tränaren 
Tony Lindskog.

Han var sär-
skilt nöjd med 
Jenny Jensdot-
tir och Cloé 
Crosby. Kant-

löparen Caroline Karlsson 
som slutade inför säsongen 
har fått suget tillbaka och 
kommer eventuellt att spela 
redan på onsdag hemma mot 
Göteborgs Finest.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam

Baltichov – Nödinge SK 19-25 (10-10)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Floda IBK 4-1

STENUNGSUND. Ale HF 
får fortsätta jaga sin 
andra seger i handbol-
lens division 3.

Mot Stenungsund 
vägde man för lätt.

Förlusten blev den 
sjunde i ordningen.

Det går fortsatt tungt för Ale 

HF i herrarnas 
division 3. Med 
bara sju mål 
under den första 
halvleken blev 
avståndet till Ste-
nungsund för stort.

– Vi var som 
vanligt inte 
med i början av 
matchen. Det har 
känts bra på trä-
ningarna, men vi 

har svårt att få till det i match-

erna. Det är bara att gnugga 
på. Återigen spelade vi med 
över hälften av spelarna födda 
på 90-talet, sa hårt prövade 
tränaren Janne Lövgren 
som trots allt imponeras av de 
unga. 

På söndag väntar Västra 
Frölunda i Ale gymnasium.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale HF segerjakt får fortsätta

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Stenungsund – Ale HF 25-17

Målskytt och kämpe. Sofie Karlsson och Surte IS IBK hemmaslog Floda i lördags.

www.laget.se/nodingesk

P03 12:00 NÖDINGE – Kungälv
F01 12:50 NÖDINGE – Aranäs
P02 14:30 NÖDINGE – Kungälv
P03 15:20 NÖDINGE – Kroppskultur

DAM2  19:20 NÖDINGE – Göteborg Finest

DAM 2 19:20 NÖDINGE – Önnerediterna

SÖNDAG 17 NOVEMBER

ONSDAG 13 NOVEMBER

ONSDAG 20 NOVEMBER
nnenereditditerna

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

Fler bilder på alekuriren.se

Jessica Petersson var bäste målskytt när NSK bortaslog 
Baltichov.
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ALAFORS. Tisdagen den 
17 oktober var det strå-
kar som gällde för hela 
slanten när Kulturskolan 
bjöd in till ”kompiskon-
sert” i Medborgarhuset.

För några elever var 
det den allra första upp-
visningen.

Omkring 100 besökare fanns 
på plats för att lyssna till de 
unga musikerna i Medborgar-
huset. 

– Vi kallade föreställningen 
för ”kompiskonsert” eftersom 
eleverna hade fått bjuda in 
både kompisar, föräldrar och syskon, säger Cornelia Köppen, 
pedagog på Kulturskolan.

Deltagarna, som spelade fiol och cello, hade övat på sina 
in s t rument 
a l l t i f r å n 
några måna-
der till flera år 
och för flera 
av barnen 
var det pre-
miäruppvis-
ningen.

På plats 
under kvällen 
fanns även 
Inger Öhrn 
från Nol, som 
represente-
rade Värl-
dens barn 
och samman-
lagt samlade 
man in 1952 
kronor till 
v ä lgörande 
ändamål. 

JOHANNA 
ROOS
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NÖDINGE. Barnbokens 
dag är en årligen åter-
kommande höstaktivi-
tet i Ale gymnasium.

Årets arrangemang 
har tema pirater.

– Barnen har mycket 
spännande att se fram 
emot, försäkrar kul-
tursekreterare Lisa 
Haeger.

Sin vana trogen bjuder Ale 
bibliotek in till Barnbokens 
dag. Lördag 23 november är 
datumet att lägga på minnet. 
Piratpyssel, tipspromenad 
och bokfiskedamm utlovas. 
Dessutom uppmanas barnen 
att komma utklädda till pira-
ter.

I direkt anslutning till 
aktiviteterna på biblioteket 
sker en barnteater – Expe-

dition Underverksklubben. 
Johnny och Bengt, alias Per 
Umaerus och Henrik Wall-
gren, kommer att stå för 
underhållningen. 

– Vi har gjort ett antal 
program för radions P4. Vi 
tar med publiken ut på en 

resa i världen, sjunger och 
pratar om olika underverk. 
Hur lång är kinesiska muren? 
Varför lutar lutande tornet i 
Pisa? Det ska bli roligt att 
få komma till Nödinge och 
presentera vår föreställning, 
säger Henrik Wallgren.

H e n r i k 
W a l l g r e n 
jobbar för 
närvarande 
på upp-
drag åt Ale 
k o m m u n . 
P r o j e k t e t 
s t r ä c k e r 
sig över 18 

månader och syftar till att 
vända svagheter till styrkor.

– Det handlar om att 
fortsätta stärka den positiva 
utveckling som Ale kommun 
just nu upplever. Som göte-
borgare har jag upptäckt att 
det finns så otroligt mycket 
fint bakom den lite tråkiga 
fasaden. Jag ska hjälpa kom-
munen i det strategiska arbe-
tet, avslutar Henrik Wall-
gren. 

Det kommer att bjudas på fika, spännande  

musikquiz & pyssel för den som vill. 

Alla är välkomna, stora som små, familj, syskon, 

släkt, grannar & vänner! 

 

 

 

 

Vi ses, Torbjörn, Pia & Peter! 

Ingen anmälan! 

Vid frågor 0303-44 25 06 

Varmt välkomna!

Aktiviteter pA  
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

17/11, 24/11, 1/12

30/11 & 1/12

15/12

Söndagspromenader 
ponny/barn.

Hoppkurs Sten Lindgren

Lussehoppet 
Julmarknad och 
Luciatåg

Vi efterlyser 
lokala  
“hantverkare”  

Som är intresserade  
att hyra bord.
031-982500
ajrk@telia.com

Platser finns i 
ridgrupper på olika 
nivåer, alla åldrar.
Se vår hemsida 
www.ajrk.se

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.

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.

Mig äger ingen
Onsdagen 13 november kl 19

Söndag 17 november kl 18

VM Kval Portugal - Sverige
Fredag 15 november kl 20.45

Biljetter säljes endast i entrén

VM Kval Sverige - Portugal
Tisdag 19 november kl 20.45
Biljetter säljes endast i  entrén

Det regnar köttbullar 3D
Lördag 16 november kl 15
Söndag 17 november kl 15

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Tema pirater på Barnbokens dag

Barnbokens dag arrangeras lördagen den 23 november i Ale gymnasium.
Arkivbild: Allan Karlsson

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/ 
Ronny Andersson                           138
2. Rune Jansson/Ole J Jensen      130
3. Elsa Persson/Rikard Johansson   125
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         123
5. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson       114
6. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 112

p

Stråkelever från Kulturskolan imponerade med sina musika-
liska färdigheter.

Kväll fylld av stråkar

Alice Mollington var en av 
solisterna på cello. 

Höstmarknad
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 16 november 
kl 10.00

Öppet hus med lotterier,  
försäljning, Second Hand,  

servering och auktion ca kl 13.00

Välkommen!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-La Castellina

Här kommer ni att bo centralt på det 4-stjärniga Best Western Hotel 
Royal Corner nära stationen, och runt hörnet börjar stadens livliga 
gågata, Storgatan. Med basen i Växjö kan ni också uppleva en av 
Smålands största attraktioner; Glasriket med Kosta (51 km) och 
Boda (63 km). Och är det shopping som lockar, kan färden gå till 
Grand Samarkand (3 km) – eller till Möbelriket (38 km), som med 
sina designikoner, är lite av en institution i Sverige. 

★★★★
Hotellet är beläget mitt i Växjö centrum nära både station och 
gågatan. Hotellet består av 6 våningar med hiss och totalt 159 
rum. Här finns den italienska restaurangen La Castellina, bar, lobby, 
samt relaxavdelning med en mindre pool, bubbelpool, bastu och 
gym. Hotellet har 24-timmars roomservice och i lobbyn finns kaffe/
tefaciliteter, låne-PC samt gratis trådlöst internet. Alla rum är rökfria 
och har badrum, aircondition, radio, gratis trådlöst internet samt TV. 

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

- Sveriges glasmuseum: 800.
- berättar historien om den enorma utvan-

dringen från Sverige i perioden 1840-1930 bl.a. med en permanent 
utställning ‘Drömmen om Amerika’: 900 m. 

- äventyrsbad för hela familjen: 2 km. 
- 7 km. 

 Fredagar och lördagar t.o.m. 14/12 2013 samt i 
perioden 10/1-24/5 2014.   

Vistelsen inkl. endast slutstädning. 

 

 Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

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

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

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

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

STARRKÄRR. Trio Acan-
tus består av Anette 
Svennblad, Elisabet 
Ehlersson och Sabina 
Nilsson.

Den populära sång-
gruppen står nu inför 
en helt ny utmaning.

På lördag uppträder 
trion för första gången 
på andra sidan älven i 
samband med Sång & 
Sånt.

Som gemensam nämnare har 
gruppen kärleken till sången 
och de har sjungit i trion till-
sammans sedan 2008. Senast 
var i samband med Alla hel-
gons dag då Trio Acantus 
uppträdde såväl i Starrkärrs 
som i Kilanda kyrka.

– Vår repertoar är i första 

hand ämnad kyrkorummet 
eftersom vi sjunger mest 
sakralt. Nu ska vi uppträda i 
ett helt annat sammanhang 
vilket känns väldigt spän-
nande och faktiskt lite ner-
vöst. Det ska bli intressant att 
se hur publiken tar emot oss, 
säger Sabina Nilsson.

Programvärd för Sång & 
Sånt är Lennart Thorstens-
son, som inte är helt obe-
kant för aleborna. Det var 
han som tillfrågade Sabina 
Nilsson utifall Trio Acantus 
kunde bege sig över till andra 
sidan älven och Mimers Hus.

Trio Acantus kommer att 
ha sällskap av violinist Rolf 
Mårtensson, Maria Inge-
marsson-Berg på piano och 
Julius Gsôregh på fiol.

JONAS ANDERSSON

Anette Svennblad, Elisabet Ehlersson och Sabina Nilsson 
bildar alegruppen Trio Acantus som kommer att uppträda på 
Sång & Sånt i Kungälv på lördag.

Trio Acantus uppträder på Sång & Sånt

NÖDINGE. Teaterföreningen 
i Ale står tillsammans med 
ABF som värd för skojfrisk 
vissång med Vier Brillen, 
torsdagen den 21 november.

– Det är på publikens 
begäran som Vier Brillen 
gästar oss, säger teaterfören-
ingens ordförande Marga-
reta Nilson.

Vier Brillen är en gulklädd 
visgrupp från Hisingen. 

Svängiga visor, underfundiga 
rim och oväntade poänger är 
herrarnas signum.

– Besökarna kommer att 
bjudas musik och texter i 
Hasse & Tages och Povel 
Ramels anda, förklarar Mar-
gareta Nilson.

Biljetter till musikföre-
ställningen finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Vier Brillen underhåller i Ale gymnasium 21 november.

Vier Brillen på allmän begäran

ALAFORS. De som inte 
har möjlighet att se 
Sveriges avgörande 
VM-kvalmatcher mot 
Portugal på plats kan 
istället få uppleva 
fotbollsdramatiken i 
Ledet.

Folkets Hus-fören-
ingen har bestämt att 
visa båda matcherna i 
Medborgarhuset.
– Vi hoppas på en blågul 
fest, säger förestånda-
ren Willy Kölborg. 

Landskamper som visas på 
bioduken i Alafors är inga-
lunda något ny företelse. 
Konceptet är väl beprövat.

– Senast som vi visade en 
svensk landskamp var i sam-
band med EM 2012. Då kom 
det riktigt mycket folk och 
stämningen var god, trots att 
vårt landslag inte gjorde så 
bra ifrån sig, förklarar Willy 
Kölborg.

Nu är det dags igen. På 
fredag spelar Sverige den 
första kvalmatchen, borta 
mot Portugal i Lissabon.

– Vi släpper in besökarna 
en halvtimme före avspark. 
De gäster som sett Röda 
tråden tidigare på kvällen 
måste hinna ut först, förkla-

rar Willy Kölborg.
Arrangören utlovar för-

friskningar och tilltugg för 
dem som önskar. Sak samma 
på tisdag den 19 november 
då returmötet går av stapeln.

– Även den matchen visar 
vi. Det vore häftigt med en 
fullsatt salong som hejar 
fram Sverige till en plats i 
VM-slutspelet i Rio, avslutar 
Willy Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Ännu en fotbollsfest i Ledet

Ale Folkets Hus, med Willy 
Kölborg i spetsen, bjuder in 
till blågula VM-kvalfester 
i Medborgarhuset. Båda 
matcherna mot Portugal, 
som spelas fredag respektive 
tisdag, visas.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Församlingsråd
Medlemmarna i Lödöse och Skepplanda-

Hålanda församlingar inbjudes till  
information om församlingsråd.

Efter informationen nominerar vi personer 
till församlingsrådet.

Tid och plats:
Söndagen 17 november i St Peders och 

Skepplanda kyrkor
efter gudstjänsterna som börjar  

kl 10.00 i båda kyrkorna

Mera information på hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Vivianne Wetterling, kyrkoherde
www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikcaféet i Nols kyrka  
tisdagen den 19 november kl 18.30

Dina bästa 

NATURBILDER!

Vi visar inkomna naturbilder 
till vacker musik!

P.g.a sjukdom blev det inte av i våras,  
  men nu gör vi ett 
  nytt försök!
  Välkomna och njut!

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.

Många mötte upp denna dag och ett tack ska 
framföras till hemtjänsten för sin medverkan 
till att boende kunde komma till lokalerna 

och lyssna på musiken som bjöds.
Underhållarna, Gunilla Hansson och 

Stig Alfredsson, var på ett strålande humör 
denna dag och ordföranden i PRO Nödinge, 
Harry Fischer, var inte sen att tacka dem för 
sitt framförande.

Som sig bör bjöds de närvarande på Gustav 
Adolfs-bakelser och tillhörande kaffetår. 
Någon

uttryckte sig, att bakelsen ”satt som den 
skulle”. Jag håller med!               Rune Dahl

Gustav Adolfs-firande 
på Nödinge servicehus

Gunilla Hansson och Stig 
Alfredsson underhöll i sam-
band med Gustav Adolfs-fi-
randet i Nödinge servicehus.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SKEPPLANDA PASTORAT
Nyvalda kyrkofullmäktige
mandatperiod 2014-2017

sammanträder
Tisdag 26 nov kl 19

Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård Claesson
Lödöse och Skepplanda-Hålanda församlingar

Denna vecka har det 
varit full fart i SPF Ale-
bygden. Det var nytt del-
tagarrekord i måndagens 
stavgång på Dammekärr 
med 21 personer. Mycket 
tack vare att Ryds stav-
gångsgrupp har anslutit 
sig till oss. Samma dag 
besökte 16 medlemmar 
Älvängens reningsverk (se 
separat artikel). På tisdag 
och onsdag bakade ett tju-
gotal hos Irene och Mats 
i Baggebo, Kvarnabo. 
Nästa dag besökte 16 
SPF-are en av Göteborgs 
moskéer i Högsbo och 
fick en intressant guid-
ning. Fem medlemmar 
snickrade i Aktivitetshuset 
i Älvängen under Lars-
Erik Asps ledning.

Fredagsvandringen 
gick i Knaptorp, Älvängen 
och lockade 33 personer. 
Tage Svensson hade lagt 
upp routen och hade hjälp 
av Ann-Marie Meuller 
(född Andersson). Hon 
har vuxit upp på släkt-
gården, som har ägts av 
Gustav Vasas andra hustru 
Margareta Leijonhuvud, 
och hade mycket intres-
sant att berätta.

Denna vecka går vand-
ringen i Fontin, Kungälv.

Annat som står på pro-
grammet är julbordet på 
Matglädje i Nol den 22 
november. Det är stressigt 
att vara pensionär…

Lennart Mattsson

Månadsträffen hos SPF 
Götaälvdalsbygden den 7 
november inleddes med 
att ordförande Kerstin 
Andersson hälsade välkom-
men och lämnade över till 
trafikansvarig Jan-Peter 
Eldh från SPF Älvsborgs 
norra distrikt. Han pekade 
på hur viktigt det är att 
använda bilbälte, hålla has-
tighetsgränser och hålla sig 
nykter för att kunna sänka 
antalet olyckor i trafiken och 
visade aktuell statistik som 
styrkte hans information. 

Kerstin Andersson berät-
tade sedan om begreppet 
ålderism, ett begrepp som 
innebär att uppmärksamma 
hur äldre människor diskri-
mineras i samhället. Hon 
informerade också om lucia-
festen i Hjärtums bygdegård 
12 december och om kom-
mande resa till Falkenbergs-
revyn, där antalet platser är 
begränsat och det gäller att 
anmäla sig snarast. Kerstin 
Andersson avslutade med 
att tacka laget som deltagit i 
distriktstävlingen Hjärnkoll 
och där placerat sig på en 

hedrande fjärdeplats.
Kantor Christina Mell-

berg hade utformat dagens 
melodikryss och det visade 
sig vara ett kryss som fick 
deltagarna att ibland nicka 
igenkännande, ibland sjunga 
med och på slutet fundera 
ihärdigt över tomma rutra-
der. Kort sagt, ett perfekt 
melodikryss! Åtta mötesdel-
tagare hade löst hela krysset 
och Gull-Britt Kihlström, 
Gösta Mellberg och Bir-
gitta Foxér fick ta emot fina 
priser.

Träffen avslutades med 
dragning på lotteri och 
mycket nöjda deltagare 
begav sig ut i höstrusket 
efter att ha lovat följa upp-
maningen från trafikinfor-
matören.         

SPF Alebygden 
på gång

Succé för melodikryss

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Musikgudstjänst 17 november
17.00 Surte Kyrka
”Vaka-Vänta” Barnkören Peacedrums. 
Under ledning av  Ida Andersson. Piano: Johannes Båld.

Onsdagsträff 20 november
14.00 Surte församlingshem
”David från Apoteket” besöker oss. Fika.

Välkomna!

JOHNNY CASH
En mässa med musik av

Välkommen

JUST ONE MORE MILE
Andreas Tengelin 
Magnusson BAND

Pastor Per Kjellberg

Servering - Fri entré

17 NOV 
17.00

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

NYVALDA
KYRKOFULLMÄKTIGE

i Starrkärr-Kilanda församling
för mandatperioden 2014-2017

kallas till sammanträde 

onsdagen den 27 nov.
kl. 19.00  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse
Stig H Gustafson, ålderspresident

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 13/11 kl 18:30, Tonår; Kal-
le Kaos. Onsd 13/11 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Vi blir gär-
na fler spelare. Lörd 16/11 kl 10, 
Höstmarknad med bl a auktion, 
lotterier, second hand och serve-
ring. Välkommen! Sönd 17/11 
kl 17, Gudstjänst / Johnny Ca-
sh-mässa. Per Kjellberg. Andreas 
Magnusson-Tengelin. Nattvard. 
Servering. Onsd 20/11 kl 18:30, 
Tonår; Sagokväll. Norsk kurra-
gömme. Onsd 20/11 kl 19, Ge-
mensam bön i Surte kyrka. Onsd 
20/11 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Vi blir gärna fler spelare. 
Det kan bli ändringar, men www.
surtemissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda församling
Torsd 14/11 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa Nordblom. Sönd 
17/11 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols kyrka kl 
11, Mässa Nordblom. Kilanda 
kyrka kl 18, Kvällsmässa Anders-
son. Onsd 20/11 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/11 kl 18.30, SpårarS-
cout/UpptäckarScout. Sönd 
17/11 kl 16, GUDSTJÄNST  
Lars Gunther talar, Elin Frick 
sjunger sång Nattvard. Månd 
18/11 kl 18.30, Luciakväll 1. En-
dast övning. Onsd 20/11 kl 18.30, 
Tonår/ÄventyrarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/11 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Sönd 17/11 
kl 15-17, Familjens söndagsef-
termiddag i församlingshem-
met. Barn,vuxna,släktingar och 

vänner är välkomna till aktivite-
ter, bl a musikquiz, lekar och fika. 
Torbjörn, Pia och Peter. Hålan-
da sönd 17/11 kl 12, Familjeguds-
tjänst L Ingavarsson. S.t Peder 
sönd 17/11 kl 10, Familjeguds-
tjänst J Imberg. Tisd 19/11 kl 18, 
Mässa med inspirationskväll. Ale-
Skövde sönd 17/11, se övriga. 
Tunge sönd 17/11 kl 12, Mäss-
sa J Imberg.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 12/11 kl 8-9, Bön. Onsd 
13/11 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 14/11 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
15/11 kl 19.30, #CaféGiveAnd-
Forgive – Öppet hus & café för 
ungdomar. Lörd 16/11 kl 10-
13, Second Hand & Café. Sönd 
17/11 kl 16, Församlingsgemen-
skap ”Runt Ordet och bordet” 
– tema: Förbönen i församling-
en. Församlingsmöte. Servering. 
Barnpassning och film för bar-
nen. Månd 18/11 kl 10, RPG 
Stavgång. Tisd 19/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Nödinge församling
17/11 Söndagen f Domsöndag 
kl 11, Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck. Kl 15, Bohus Servicehus 
R Bäck. Kl 17, Surte kyrka Mu-
sikgudstjänst med Peacedrums R 
Bäck. Tisd 19/11 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom, kyrkstämma. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Älvängens Missionskyrka
Torsd 14/11 kl 19.30, Körövning. 
Sönd 17/11 kl 11, Gudstjänst 
Annika Alstersjö, sång:  Anni-
ka Wahlöf. Förbön och utgångs-
kollekt till Golgatakyrkan, Ryss-
land, servering. Månd 18/11 kl 
18.30, Scout. Tisd 19/11 kl 10, 
Tisdagsbön.

Filadelfiaförsamlingen - Bohus 
pingstkyrka
Onsd 13/11 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 17/11 kl 
11, Gudstjänst "Fria ord". Onsd 
20/11 kl 19, Sång bibelläsning 
och bön.

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

Döda

Vår käre

Ronny Larsson

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad.

Hol
född i Kilanda

1 november 2013

Syskon med familjer

Hjälpsam och glad
i ditt sinne

Finns du alltid lever
i vårt minne.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 22 
november kl 14.00 i 

stadskyrkan Alingsås. 
Begravningsakten 

avslutas vid graven. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Cancerfonden
PG. 901986-0

Åke Larsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar makan Mar-
garetha, barn med familjer 
samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Jan Andersson, Alvhem har 
avlidit. Född 1941 och efter-
lämnar syster, svåger samt 
syskonbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Maj-Britt Carlsson, Älv-
ängen har avlidit. Född 1921 
och efterlämnar barnbarnen 
Micael och Pernilla med fa-
miljer som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Lennart Johansson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls fredagen 
8 november begravningsguds-
tjänst för Lennart Johansson, 
Nygård. Officiant var Sigvard 
Svärd.

Ruth Andersson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 8 november 
begravningsgudstjänst för Ruth 
Andersson, Älvängen och San-
num. Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Tack
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Harald Treutiger och Ing-
mari Dalin, årets Kal o Ada, 
hade tagit scenen i besittning 
vid Aktivas oktobermöte. Vad 
passade bättre att inleda med 
än Välkommen till Göteborg. 
På gò göteborgska blandades 
sedan humor och allvar i såväl 
jämförande språkstudier som 
i sång och musik. Harald 
påpekade vikten av att vi 
kungälvsbor kan typiska göte-
borgska ord som till exempel 
lubba och riggad. Jämförelsen 
med stockholmskan gjordes 
med skön ironi. Är man käck 
i Göteborg anses man socialt 
begåvad i Stockholm.

Med hjälp av sång och 
gitarr fick vi följa med på en 
resa i Göteborg. En hyllning 
till Älvsborgsbron uttrycktes 
i visan med samma namn. I 
Stuvarevalsen fick vi ta del 
av livet i hamnen och i ”Knö 
dej in” kunde vi känna igen 
flera omtalade platser. Låten 
förknippas ofta med Sonya 
Hedenbratt. Denna dag blev 
Sonya ihågkommen genom 
framförandet av ”Stan är full 
av stollar” en sång Viveka 
Lärn skrivit texten till. Sten-
Åke Cederhök tyckte det 
saknades en staty med Kal och 
skrev då visan om Kal den lille, 
som Harald och Ingmari sjöng 
så fint. Idag finns dessutom en 
staty med Kal och hans Ada. 
Det bästa hade man sparat till 
sist – ”Inbjudan till Bohuslän”. 
En härlig förmiddag med skön 
stämning, glada vitsar och 
mycket fin sång och musik har 
även den ett slut. Dock med 
lite ”gött tjöt”.

Staffan Pettersson, Med-
borgarskolan, meddelade att 
där finns en fullt utrustad 
musiklokal för användning. 
Intresserade kan vända sig till 
honom. Marita O informe-
rade om programpunkter i 
november, Bengt M påminde 
om besök på anrika Hotell 
Eggers, Tore R om kursen i 
fotobehandling och Bengt B 
om reseprogrammet.

Nästa månadsmöte får 
vi besök av Gänget från 
Prästgårdslagår´n.

Inga Isaksson

Besök från 
Kals Åden

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
Inte blir det enklare 

om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se
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Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

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

Många mötte upp denna dag och ett tack ska 
framföras till hemtjänsten för sin medverkan 
till att boende kunde komma till lokalerna 

och lyssna på musiken som bjöds.
Underhållarna, Gunilla Hansson och 

Stig Alfredsson, var på ett strålande humör 
denna dag och ordföranden i PRO Nödinge, 
Harry Fischer, var inte sen att tacka dem för 
sitt framförande.

Som sig bör bjöds de närvarande på Gustav 
Adolfs-bakelser och tillhörande kaffetår. 
Någon

uttryckte sig, att bakelsen ”satt som den 
skulle”. Jag håller med!               Rune Dahl

Gustav Adolfs-firande 
på Nödinge servicehus

Gunilla Hansson och Stig 
Alfredsson underhöll i sam-
band med Gustav Adolfs-fi-
randet i Nödinge servicehus.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SKEPPLANDA PASTORAT
Nyvalda kyrkofullmäktige
mandatperiod 2014-2017

sammanträder
Tisdag 26 nov kl 19

Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård Claesson
Lödöse och Skepplanda-Hålanda församlingar

Denna vecka har det 
varit full fart i SPF Ale-
bygden. Det var nytt del-
tagarrekord i måndagens 
stavgång på Dammekärr 
med 21 personer. Mycket 
tack vare att Ryds stav-
gångsgrupp har anslutit 
sig till oss. Samma dag 
besökte 16 medlemmar 
Älvängens reningsverk (se 
separat artikel). På tisdag 
och onsdag bakade ett tju-
gotal hos Irene och Mats 
i Baggebo, Kvarnabo. 
Nästa dag besökte 16 
SPF-are en av Göteborgs 
moskéer i Högsbo och 
fick en intressant guid-
ning. Fem medlemmar 
snickrade i Aktivitetshuset 
i Älvängen under Lars-
Erik Asps ledning.

Fredagsvandringen 
gick i Knaptorp, Älvängen 
och lockade 33 personer. 
Tage Svensson hade lagt 
upp routen och hade hjälp 
av Ann-Marie Meuller 
(född Andersson). Hon 
har vuxit upp på släkt-
gården, som har ägts av 
Gustav Vasas andra hustru 
Margareta Leijonhuvud, 
och hade mycket intres-
sant att berätta.

Denna vecka går vand-
ringen i Fontin, Kungälv.

Annat som står på pro-
grammet är julbordet på 
Matglädje i Nol den 22 
november. Det är stressigt 
att vara pensionär…

Lennart Mattsson

Månadsträffen hos SPF 
Götaälvdalsbygden den 7 
november inleddes med 
att ordförande Kerstin 
Andersson hälsade välkom-
men och lämnade över till 
trafikansvarig Jan-Peter 
Eldh från SPF Älvsborgs 
norra distrikt. Han pekade 
på hur viktigt det är att 
använda bilbälte, hålla has-
tighetsgränser och hålla sig 
nykter för att kunna sänka 
antalet olyckor i trafiken och 
visade aktuell statistik som 
styrkte hans information. 

Kerstin Andersson berät-
tade sedan om begreppet 
ålderism, ett begrepp som 
innebär att uppmärksamma 
hur äldre människor diskri-
mineras i samhället. Hon 
informerade också om lucia-
festen i Hjärtums bygdegård 
12 december och om kom-
mande resa till Falkenbergs-
revyn, där antalet platser är 
begränsat och det gäller att 
anmäla sig snarast. Kerstin 
Andersson avslutade med 
att tacka laget som deltagit i 
distriktstävlingen Hjärnkoll 
och där placerat sig på en 

hedrande fjärdeplats.
Kantor Christina Mell-

berg hade utformat dagens 
melodikryss och det visade 
sig vara ett kryss som fick 
deltagarna att ibland nicka 
igenkännande, ibland sjunga 
med och på slutet fundera 
ihärdigt över tomma rutra-
der. Kort sagt, ett perfekt 
melodikryss! Åtta mötesdel-
tagare hade löst hela krysset 
och Gull-Britt Kihlström, 
Gösta Mellberg och Bir-
gitta Foxér fick ta emot fina 
priser.

Träffen avslutades med 
dragning på lotteri och 
mycket nöjda deltagare 
begav sig ut i höstrusket 
efter att ha lovat följa upp-
maningen från trafikinfor-
matören.         

SPF Alebygden 
på gång

Succé för melodikryss

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Musikgudstjänst 17 november
17.00 Surte Kyrka
”Vaka-Vänta” Barnkören Peacedrums. 
Under ledning av  Ida Andersson. Piano: Johannes Båld.

Onsdagsträff 20 november
14.00 Surte församlingshem
”David från Apoteket” besöker oss. Fika.

Välkomna!

JOHNNY CASH
En mässa med musik av

Välkommen

JUST ONE MORE MILE
Andreas Tengelin 
Magnusson BAND

Pastor Per Kjellberg

Servering - Fri entré

17 NOV 
17.00

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

NYVALDA
KYRKOFULLMÄKTIGE

i Starrkärr-Kilanda församling
för mandatperioden 2014-2017

kallas till sammanträde 

onsdagen den 27 nov.
kl. 19.00  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse
Stig H Gustafson, ålderspresident

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 13/11 kl 18:30, Tonår; Kal-
le Kaos. Onsd 13/11 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Vi blir gär-
na fler spelare. Lörd 16/11 kl 10, 
Höstmarknad med bl a auktion, 
lotterier, second hand och serve-
ring. Välkommen! Sönd 17/11 
kl 17, Gudstjänst / Johnny Ca-
sh-mässa. Per Kjellberg. Andreas 
Magnusson-Tengelin. Nattvard. 
Servering. Onsd 20/11 kl 18:30, 
Tonår; Sagokväll. Norsk kurra-
gömme. Onsd 20/11 kl 19, Ge-
mensam bön i Surte kyrka. Onsd 
20/11 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Vi blir gärna fler spelare. 
Det kan bli ändringar, men www.
surtemissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda församling
Torsd 14/11 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa Nordblom. Sönd 
17/11 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols kyrka kl 
11, Mässa Nordblom. Kilanda 
kyrka kl 18, Kvällsmässa Anders-
son. Onsd 20/11 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/11 kl 18.30, SpårarS-
cout/UpptäckarScout. Sönd 
17/11 kl 16, GUDSTJÄNST  
Lars Gunther talar, Elin Frick 
sjunger sång Nattvard. Månd 
18/11 kl 18.30, Luciakväll 1. En-
dast övning. Onsd 20/11 kl 18.30, 
Tonår/ÄventyrarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/11 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Sönd 17/11 
kl 15-17, Familjens söndagsef-
termiddag i församlingshem-
met. Barn,vuxna,släktingar och 

vänner är välkomna till aktivite-
ter, bl a musikquiz, lekar och fika. 
Torbjörn, Pia och Peter. Hålan-
da sönd 17/11 kl 12, Familjeguds-
tjänst L Ingavarsson. S.t Peder 
sönd 17/11 kl 10, Familjeguds-
tjänst J Imberg. Tisd 19/11 kl 18, 
Mässa med inspirationskväll. Ale-
Skövde sönd 17/11, se övriga. 
Tunge sönd 17/11 kl 12, Mäss-
sa J Imberg.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 12/11 kl 8-9, Bön. Onsd 
13/11 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 14/11 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
15/11 kl 19.30, #CaféGiveAnd-
Forgive – Öppet hus & café för 
ungdomar. Lörd 16/11 kl 10-
13, Second Hand & Café. Sönd 
17/11 kl 16, Församlingsgemen-
skap ”Runt Ordet och bordet” 
– tema: Förbönen i församling-
en. Församlingsmöte. Servering. 
Barnpassning och film för bar-
nen. Månd 18/11 kl 10, RPG 
Stavgång. Tisd 19/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Nödinge församling
17/11 Söndagen f Domsöndag 
kl 11, Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck. Kl 15, Bohus Servicehus 
R Bäck. Kl 17, Surte kyrka Mu-
sikgudstjänst med Peacedrums R 
Bäck. Tisd 19/11 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom, kyrkstämma. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Älvängens Missionskyrka
Torsd 14/11 kl 19.30, Körövning. 
Sönd 17/11 kl 11, Gudstjänst 
Annika Alstersjö, sång:  Anni-
ka Wahlöf. Förbön och utgångs-
kollekt till Golgatakyrkan, Ryss-
land, servering. Månd 18/11 kl 
18.30, Scout. Tisd 19/11 kl 10, 
Tisdagsbön.

Filadelfiaförsamlingen - Bohus 
pingstkyrka
Onsd 13/11 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 17/11 kl 
11, Gudstjänst "Fria ord". Onsd 
20/11 kl 19, Sång bibelläsning 
och bön.

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

Döda

Vår käre

Ronny Larsson

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad.

Hol
född i Kilanda

1 november 2013

Syskon med familjer

Hjälpsam och glad
i ditt sinne

Finns du alltid lever
i vårt minne.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 22 
november kl 14.00 i 

stadskyrkan Alingsås. 
Begravningsakten 

avslutas vid graven. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Cancerfonden
PG. 901986-0

Åke Larsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar makan Mar-
garetha, barn med familjer 
samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Jan Andersson, Alvhem har 
avlidit. Född 1941 och efter-
lämnar syster, svåger samt 
syskonbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Maj-Britt Carlsson, Älv-
ängen har avlidit. Född 1921 
och efterlämnar barnbarnen 
Micael och Pernilla med fa-
miljer som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Lennart Johansson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls fredagen 
8 november begravningsguds-
tjänst för Lennart Johansson, 
Nygård. Officiant var Sigvard 
Svärd.

Ruth Andersson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 8 november 
begravningsgudstjänst för Ruth 
Andersson, Älvängen och San-
num. Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Tack
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Harald Treutiger och Ing-
mari Dalin, årets Kal o Ada, 
hade tagit scenen i besittning 
vid Aktivas oktobermöte. Vad 
passade bättre att inleda med 
än Välkommen till Göteborg. 
På gò göteborgska blandades 
sedan humor och allvar i såväl 
jämförande språkstudier som 
i sång och musik. Harald 
påpekade vikten av att vi 
kungälvsbor kan typiska göte-
borgska ord som till exempel 
lubba och riggad. Jämförelsen 
med stockholmskan gjordes 
med skön ironi. Är man käck 
i Göteborg anses man socialt 
begåvad i Stockholm.

Med hjälp av sång och 
gitarr fick vi följa med på en 
resa i Göteborg. En hyllning 
till Älvsborgsbron uttrycktes 
i visan med samma namn. I 
Stuvarevalsen fick vi ta del 
av livet i hamnen och i ”Knö 
dej in” kunde vi känna igen 
flera omtalade platser. Låten 
förknippas ofta med Sonya 
Hedenbratt. Denna dag blev 
Sonya ihågkommen genom 
framförandet av ”Stan är full 
av stollar” en sång Viveka 
Lärn skrivit texten till. Sten-
Åke Cederhök tyckte det 
saknades en staty med Kal och 
skrev då visan om Kal den lille, 
som Harald och Ingmari sjöng 
så fint. Idag finns dessutom en 
staty med Kal och hans Ada. 
Det bästa hade man sparat till 
sist – ”Inbjudan till Bohuslän”. 
En härlig förmiddag med skön 
stämning, glada vitsar och 
mycket fin sång och musik har 
även den ett slut. Dock med 
lite ”gött tjöt”.

Staffan Pettersson, Med-
borgarskolan, meddelade att 
där finns en fullt utrustad 
musiklokal för användning. 
Intresserade kan vända sig till 
honom. Marita O informe-
rade om programpunkter i 
november, Bengt M påminde 
om besök på anrika Hotell 
Eggers, Tore R om kursen i 
fotobehandling och Bengt B 
om reseprogrammet.

Nästa månadsmöte får 
vi besök av Gänget från 
Prästgårdslagår´n.

Inga Isaksson

Besök från 
Kals Åden

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
Inte blir det enklare 

om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se



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

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse.
tel. 0735-01 45 63

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 

defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Begagnat frysskåp köpes.
tel. 0707-43 58 00

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 järnka-
min, husqvarna. Salonsdör-
rar, små äldre bord, spinnrock, 
gamla kjälkar och barncyklar. 
Några moped- och mc lättvikts-
objekt + delar till dessa. Hotrod 
delar. Barnvagn -50 av masonit. 
Barnvagn -08. Gamla cykelde-
lar 1920 -80.
tel. 0705-67 54 44

Hyvelbänk + hyvlar. Herrcykel 
3 växl, nya däck.
tel. 0736-95 83 83

Komplett bandyutrustning 
säljes till ca 13 åring. Skrid-
skor CCM Vector bandy strl: 40. 

2 st hjälmar M & L, knäskydd, 
armbåg, gödel, blå byxor, kos-
aväska. Det mesta bara använt 
en säsong. Intresserad? Ge bud, 
säljes helst allt ihop.
tel. 0704-96 62 07

Stängselstolpar 300 st. Får-
grindar 6 st. Fodertråg till får 1 
st. Fodervagn 1 st.
tel. 0703-73 52 71

En trevlig oxblodfärgad 3-sists 
soffa säljes, billigt.
tel. 0706-88 67 84

UTHYRES

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

Stuga 2 rum och kök, dusch, 
toa, liten trädgård i Nygård. 
3500kr.
tel 00520-66 22 49

Ö HYRA

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500:-/mån. 
Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

Rum el. liknande önskas hyra 
av skötsam 50-årig man i Älv-
ängen. Ring Arne.
tel. 0765-59 54 02

Garage/Mekplats önskas hyra 
i Surte med omnejd för hob-
byprojekt. Framför allt bil/mc. 
värme eller möjlighet att instal-
lera detta är ett måste. Stort 
plus om det finns möjlighet att 
installera lyft, men inget pro-
blem om det inte finns idag. 
Kanske är ni ett gäng redan idag 
som har en plats över? Ring 
Johan Andersson
tel. 0738-21 30 42
jeandersson@hotmail.com

ÖVRIGT

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

Novemberutställning Keramik. 
Mia gentoft. Ale Slöjdare, Trastv. 
1 Nol. ppet lördagar kl 11-14. Vi 
samarbetear med vuxenskolan.
Välkomna!

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail. 
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. I Ale 
sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 50% 
på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor 
för 500 kronor inklusive moms. 
För mer information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
Pensionärsrabatt. F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Städ på era villkor
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Ales hemstäd. Tack till alla 
gamla och nya kunder som gör 
det möjligt för oss att kunna 
erbjuda ert företag städ med 
önskad frekvens. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunde. 
Kontorsstäd, byggstäd, storstäd 
och trappstäd. Vissa kringtjänster 
erbjuds också. Vi kommer ut till 
er på ett kostnadsfritt besök för 
offertberäkning.
tel. 0709-66 19 59    Salli
tel. 0735-57 77 50    Helene
www.alehemstad.com
aleshemstad@telia.com

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa, reservdelar 
även nyköp. Spara annonsen. 
Ring för råd eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hundrastning i Ale & Kungälv. 
Ring Stina på 0709-56 26 56. Jag 
kommer hem till er och rastar 
hunden.
För priser & tjänster:
www.doggiedog.n.nu

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

Wiba städservice utför alla typer 
av städ, bl.a.flytt,stor,veckostäd,f
önsterputs.RUT-avdrag direkt.
tel. 0703-80 42 69
wiba2012@hotmail.com

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Undanbedes 
Jag firar inte 70-årsdagen 16 
november. Varför ev. upp-
vaktning undanbedes.

Joe Rehnlund

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Leif Svensson, Älvängen

Ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gun-Britt Karlsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stina Carlsson
Färdsle, Skepplanda

Övrigt

Dvärgvädursungar till salu. 
Två söta kaninungar söker 
nytt kärleksfullt hem. Det är 
en honva och en hane. Vi är 
födda 2013-08-06.
Pris kan diskuteras.
tel. 0303-33 88 01
el. 0767-96 04 89

Grattis
Felicia

12 år den 14 november.
Kramar från

Mamma, Pappa och Tim

Grattis Pucken, 55!
Äntligen är det bevisat, nu 
är du en äkta femfemma!

Fira med måtta!
Pinnen och Perra

Stort grattis till
Patrik

som fyller 26 år
den 15 november
Kramar familjen

Födda 

Duon har blivit trio! Viktor och Gustav har fått en lillebror.
 Välkommen Emil! Född den 19 september 2013.

Lyckliga och stolta föräldrar är Sophia och Fredrik Zettergren.
Stort tack till BM Juanita!

Hjärtligt tack för gratulatio-
nerna på min 80-årsdag.

Åke Johansson, Sannum

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

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse.
tel. 0735-01 45 63

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 

defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Begagnat frysskåp köpes.
tel. 0707-43 58 00

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 järnka-
min, husqvarna. Salonsdör-
rar, små äldre bord, spinnrock, 
gamla kjälkar och barncyklar. 
Några moped- och mc lättvikts-
objekt + delar till dessa. Hotrod 
delar. Barnvagn -50 av masonit. 
Barnvagn -08. Gamla cykelde-
lar 1920 -80.
tel. 0705-67 54 44

Hyvelbänk + hyvlar. Herrcykel 
3 växl, nya däck.
tel. 0736-95 83 83

Komplett bandyutrustning 
säljes till ca 13 åring. Skrid-
skor CCM Vector bandy strl: 40. 

2 st hjälmar M & L, knäskydd, 
armbåg, gödel, blå byxor, kos-
aväska. Det mesta bara använt 
en säsong. Intresserad? Ge bud, 
säljes helst allt ihop.
tel. 0704-96 62 07

Stängselstolpar 300 st. Får-
grindar 6 st. Fodertråg till får 1 
st. Fodervagn 1 st.
tel. 0703-73 52 71

En trevlig oxblodfärgad 3-sists 
soffa säljes, billigt.
tel. 0706-88 67 84

UTHYRES

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

Stuga 2 rum och kök, dusch, 
toa, liten trädgård i Nygård. 
3500kr.
tel 00520-66 22 49

Ö HYRA

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500:-/mån. 
Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

Rum el. liknande önskas hyra 
av skötsam 50-årig man i Älv-
ängen. Ring Arne.
tel. 0765-59 54 02

Garage/Mekplats önskas hyra 
i Surte med omnejd för hob-
byprojekt. Framför allt bil/mc. 
värme eller möjlighet att instal-
lera detta är ett måste. Stort 
plus om det finns möjlighet att 
installera lyft, men inget pro-
blem om det inte finns idag. 
Kanske är ni ett gäng redan idag 
som har en plats över? Ring 
Johan Andersson
tel. 0738-21 30 42
jeandersson@hotmail.com

ÖVRIGT

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

Novemberutställning Keramik. 
Mia gentoft. Ale Slöjdare, Trastv. 
1 Nol. ppet lördagar kl 11-14. Vi 
samarbetear med vuxenskolan.
Välkomna!

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail. 
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. I Ale 
sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 50% 
på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor 
för 500 kronor inklusive moms. 
För mer information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
Pensionärsrabatt. F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Städ på era villkor
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Ales hemstäd. Tack till alla 
gamla och nya kunder som gör 
det möjligt för oss att kunna 
erbjuda ert företag städ med 
önskad frekvens. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunde. 
Kontorsstäd, byggstäd, storstäd 
och trappstäd. Vissa kringtjänster 
erbjuds också. Vi kommer ut till 
er på ett kostnadsfritt besök för 
offertberäkning.
tel. 0709-66 19 59    Salli
tel. 0735-57 77 50    Helene
www.alehemstad.com
aleshemstad@telia.com

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa, reservdelar 
även nyköp. Spara annonsen. 
Ring för råd eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hundrastning i Ale & Kungälv. 
Ring Stina på 0709-56 26 56. Jag 
kommer hem till er och rastar 
hunden.
För priser & tjänster:
www.doggiedog.n.nu

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

Wiba städservice utför alla typer 
av städ, bl.a.flytt,stor,veckostäd,f
önsterputs.RUT-avdrag direkt.
tel. 0703-80 42 69
wiba2012@hotmail.com

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr

iv iiiigggggaaaaaaaaigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiövrigrigövöööööööövvvvöövvvvöv
tjänjän

g
tjtttttttttt

ggg
tj

alekuriren.se

Undanbedes 
Jag firar inte 70-årsdagen 16 
november. Varför ev. upp-
vaktning undanbedes.

Joe Rehnlund

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Leif Svensson, Älvängen

Ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gun-Britt Karlsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stina Carlsson
Färdsle, Skepplanda

Övrigt

Dvärgvädursungar till salu. 
Två söta kaninungar söker 
nytt kärleksfullt hem. Det är 
en honva och en hane. Vi är 
födda 2013-08-06.
Pris kan diskuteras.
tel. 0303-33 88 01
el. 0767-96 04 89

Grattis
Felicia

12 år den 14 november.
Kramar från

Mamma, Pappa och Tim

Grattis Pucken, 55!
Äntligen är det bevisat, nu 
är du en äkta femfemma!

Fira med måtta!
Pinnen och Perra

Stort grattis till
Patrik

som fyller 26 år
den 15 november
Kramar familjen

Födda 

Duon har blivit trio! Viktor och Gustav har fått en lillebror.
 Välkommen Emil! Född den 19 september 2013.

Lyckliga och stolta föräldrar är Sophia och Fredrik Zettergren.
Stort tack till BM Juanita!

Hjärtligt tack för gratulatio-
nerna på min 80-årsdag.

Åke Johansson, Sannum

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 7 5 6
5 3 8 6 2

6 3 1 9 5

3 4 7 6 5
6 9
1 4 9

8 4
5 8 9 1

6 9 7 4 8

3 5 8 2
7 9 3

1 4

2 4 5 3 1 7
9 2 1

7 2

8 6
4 3 1 7

8 2 5 9

Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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450KR

10-KORT

ORD. PRIS 900 KR  |  MAX 3 PER KUND  1990
HALVÅRSKORT

ORD. PRIS 3300 KR 

KR

JULKLAPP

2990
HELÅRSKORT

ORD. PRIS 4700 KR

KR

Vi önskar dig en riktigt

GOD JUL!

ARETS
.

UTNYTTJA FRISKVÅRDS- 
PENGEN INNAN ÅRSSKIFTET!

KONTAKTA OSS FÖR MER 
INFORMATION 

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  WWW.SPORTLIFE.SE


