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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

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

199:-inkl moms

159,20:- exkl. moms

Mindre klasser

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

- mer kunskap!

Kerstin Dahlberg bor nu i Hålanda och driver hundpensionatet Fyrfota vänner, men har inte glömt tiden som stjärna och de stora scenernas artist. För 30 år 
sedan tävlade hon i Melodifestivalen med självaste Carola Häggkvist. Lokaltidningen har träffat sångerskan i lugnets Hålanda.         Läs sid 18

Dåtidens stjärna
tar ton i Hålanda
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Nu 1900 kR
Nu 400 kR

utförsäljning av alla 
puls/gps-klockor

Prisexempel
Prisexempel

GARMIN FORERuNNER  
610 TOuch
Träningsklocka med pulsband och GPS
Ord.PriS 3800 kR 

POLAR FT4
Lättanvänd pulsklocka
Ord.PriS 800 kR 

FLER vARIANTER I buTIk

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

10:- 
/kg

Gäller v 46 • 13/11-17/11

FRUKTMARKNAD
Bananer. Chiquita. Centralamerika.

Äpple Jonagold. ICA. Holland, Belgien.
Clementiner. ICA. Spanien. Klass 1. 

Max 5 kg per kund

Gäller v 47 • 20/11-24/11

   

Lödöse 0520-66 00 10
1490

/hg
Gäller t o m 24/11-2013

Demo på fredag 10-18

Mor Matildas 
kokta skinka  
& Bror Jakobs 
rökta skinka

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!

Vi finns överallt. När ska 
vi komma till dig?

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

Ring 0303-587 20  www.veteranpoolen.se

Från och med 30 nov  
till 21 december serverar vi 

Julbord: 225 kr/person

Jultallrik: 120 kr/person

Boka gärna bord!

Säterivägen 2, Nödinge 
0768-810 640

backasaterigolf.se

Backa Säteri
Krog & Catering

Musik-
quiz

med Greg från 
Boston

Fina priser i baren 

och fri entré.

LÖRDAG 23 november
kl 19.00

Boka gärna bord!

Välkomna!



Överenskommelsen 
om att vara överens i 
Ales skolfrågor hade 

ett innehåll. Att avveckla en 
skola är bland de tuffaste 
besluten en politiker kan 
fatta. Då har jag förståelse 
för att Alliansen inte ville 
stå ensam på scenen. Det 
var, sett utifrån ett politiskt 
strategiskt perspektiv, mycket 
klokt. Nu delar politikerna 
på ansvaret och uppgiften att 
försvara nedläggningen av 
Himlaskolan. Den politiska 
debatten uteblir, men det 
hade den kanske gjort ändå. 
Beslutet är det nämligen svårt 
att kritisera. Det finns inte 
längre någon koppling mel-
lan att en liten och nära skola 
skulle vara samma sak som 
en bra skola. Utmaningarna i 
skolan är tuffare än någonsin 
och precis som alla andra 
yrkesgrupper behöver lärarna 
medarbetare att bolla idéer 
med. Samhällets tekniska 
revolution har inte undgått 
skolan. IT-tekniken har 
tagit stor plats även där och 
detta ställer självklart krav på 
nya pedagogiska lösningar. 
Eleverna tar sig snabbt fram 
i den snåriga datadjungeln 
och kunskapen hämtar de 
av varandra. Lärarna måste 
göra samma sak, samtala 
och lära av varandra. Därför 
är det idag ett måste att ett 
lärarkollegium inte är för 
litet och begränsat. Chef för 
sektor utbildning, Torbjörn 
Jordansson, menar att 360 
elever anses vara en bra 
dimensionerad högstadie-
skola både ur pedagogisk och 

ekonomisk synvinkel. Slår vi 
ihop Kyrkbyskolan och Him-
laskolan i Ale gymnasium blir 
det totalt 346 elever. Ganska 
nära perfekt.

Föräldrainformationen till 
berörda föräldrar på Him-
laskolan var laddad, men 
protesten var långt ifrån 
total. Det fanns föräldrar som 
vittnade om barn som såg 
fram mot att få gå i Ale gym-
nasium. För Nolbarnen blir 
det inte heller längre att resa 
till Nödinge än vad det är att 
ta bussen till Ledet. Hade 
mötesledningen inte sölat in 
i sifferträsket, utan istället 
ägnat kraft åt de praktiska 
frågorna hade de kommit 
helt oskadda från mötet. Den 
viktigaste frågan för både 
föräldrar och elever är ju att 
klasserna inte splittras och att 
lärarna i möjligaste mån följer 
med. På den punkten borde 
man varit tydligare för varför 
ska någon av klasserna splitt-
ras om det ändå inte handlar 
om att spara resurser?

Upplägget på informa-
tionsmötet var också något 
förvirrande. Först presente-
rade tjänstmännen besluts-
förslaget för att sedan lämna 
plats för frågor – till politi-
kerna – som enligt dem själva 
precis tagit del av handlingen. 
Nja, frågan om Himlaskolan 
har nog diskuterats betyd-
ligt längre och varför skulle 
inte topptjänstemän kunna 
svara på frågor i 
ett ärende som de 

själva berett? Nu insåg de 
problematiken och de flesta 
frågeställningar kunde besva-
ras av någon i panelen.

Den snabba gången i 
hanteringen av Himlaskolan 
irriterar helt förståeligt för-
äldrarna, men kritiken hade 
inte blivit mildare oavsett när 
beskedet hade kommit – så 
långt kan vi nog vara överens. 
Däremot tycker jag nog att 
våra politiker kan vara mer 
rakryggade och erkänna när 
de tagit ställning för även om 
beslutet om Himlaskolans 
nedläggning inte är formellt 
taget så finns det en klar 
majoritet för det. ”Om vi tar 
beslutet…” kunde har ersatts 
med ”När vi tar beslutet”. 
Det hade varit mer ärligt och 
mer korrekt.

Det kan också förefalla 
aningen klumpigt att ena 
veckan posera glatt i lokaltid-
ningen rörande en överens-
kommelse om skolan för att 
nästa vecka kalla föräldrar till 
ett informationsmöte om en 
snar nedläggning av Himla-
skolan.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Ingen totalt enig protest
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PER-AnDERs KLövERsjö
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.nu • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

JULBELYSNING
Inomhus och utomhus

– Allt du behöver!

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

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

Vi har fått in ett parti barnkläder 
från bl a Fransa samt

utsvängda jeans från La Redoute. 
Som vanligt våra låga priser på garn.

Varmt välkomna!

89:ans Shop

89:ans Shop, Göteborgsvägen 89, ÄLVÄNGEN

Medlemmarna i Ale Golfklubb kallas härmed till

lOrdinarie 

ÅrSMÖTe
Torsdag 5 dec 2013 kl 18.00
Lokal: Medborgarhuset,  
Alafors, Biografsalongen

Budgetmöte
Torsdagen den 21 nov.

 kl: 15.00
I Bohus servicehus

Program: Kören sjunger, 
sedvanliga mötesförhandlingar 

med 2014 års budget.
Underhållning med Peter och Peter 

Kaffe med dopp.

Varmt välkomna!

SURTE-BOHUS

PRO 
Surte-Bohus
Inbjuder till:

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

BASAR
i Skepplanda Församlingshem
Lördag 23 nov kl 13.00

Då all försäljning börjar med:
Tombola, Lotterier, Kaffeservering.

Auktion: med handarbeten,  
brynost och hembakat m.m.

Alla hälsas Hjärtligt Välkomna!
Skepplanda Röda Korskrets

Tachangs 
imporT & massage

HA INTE ONT 
I ONÖDAN!

BESTÄLL TID FÖR MASSAGE  
Nu i nyöppnad regi i Lilla Edet, 

Lars Svensgatan 5 (intill swedbank).
Tel: 0767-01 84 50

Välkomna!

Medtag 
annonsen och få 
20% RAbATT

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen • Tel: 0737-73 98 44 
www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN

• BROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*
•  BROMSKLOSSAR  

Utan handbroms 400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms 600 kr inkl. moms per axel*

•  BROMSKLOSSAR & SKIVOR  
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*                                                                                        
Med handbroms         800 kr inkl. moms per axel*

VI utföR Byte AV:

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

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

VeRKStAd föR 
BROMSSySteM! 

däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystem, endast 120 kr.
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ALE. Alliansen och de 
rödgröna har slutit fred i 
skolfrågan.

Aledemokraterna avstod 
dock från att ingå i den 
breda överenskommelsen.

– Tack och lov. Om första 
punkten var att lägga ned 
Himlaskolan, vad står då på 
tur? undrar partiets grupp-
ledare, Jan A Pressfeldt.

I förra veckan presenterades att 
Allianspartierna tillsammans med 
Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet kommit 
överens om att vara överens när 
det gäller skolan i Ale. En gemen-
sam nämndplan med tillhörande 
budget arbetas fram och den poli-
tiska stridsyxan är nedlagd. Nu är 

det fokus på kloka beslut förank-
rade i vetenskaplig forskning och 
målet är tydligt; resultaten i Ales 
skolor måste förbättras! Alede-
mokraterna som har en teknisk 
valsamverkan med Alliansen valde 
däremot att inte medverka i upp-
görelsen med oppositionen.

– För det första visste vi inte vad 
överenskommelsen handlade om. 
Det har pågått samtal med fram-
för allt Socialdemokraterna om 
en bred uppgörelse sedan i våras, 
men vårt krav har varit att ta fram 
ett detaljerat avtal om vad som ska 
åstadkommas. Något sådant avtal 
har aldrig presenterats för oss, så 
vad är det för överenskommelse 
de har gjort? Vi går inte in i något 

vi inte känner till och om första 
punkt var att lägga ned Himlasko-
lan, vad står då på tur? frågar sig 
Jan A Pressfeldt (AD).

Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), beklagar 
att Aledemokraterna inte vill ingå 
en överenskommelse i en så ange-
lägen fråga som skolan.

– Det är mycket olyckligt, men 
vi är glada att nästan alla andra är 
överens om att det här är rätt väg 
att gå. All forskning visar att grun-
den för en framgångsrik skola är 
att politiken är enig. Vi har dis-
kuterat det här sedan i april och 
Aledemokraterna har varit med 
på tåget hela vägen. Jag tycker att 
det är bra att vi först är överens 

om att vara överens. Detaljerna 
ska vi jobba med nu och blocken 
har egentligen aldrig stått särskilt 
långt ifrån varandra i skolfrågan, så 
jag tror inte det blir något större 
problem.

Att Aledemokraternas ställ-
ningstagande skulle hota det 
övriga Allianssamarbetet tror inte 
Mikael Berglund.

– Det här handlar bara om 
skolan och jag har inte gett upp 
hoppet om att få med AD. Jag ser 
inte varför de inte skulle vilja stå 
bakom en positiv uppgörelse om 
skolan.

Aledemokraterna är inne på 
samma spår.

– Vi vill se konkret vad de har 

tänkt göra för att vända den nega-
tiva trenden i skolan, men jag ser 
inte att detta är något som hotar 
vårt samarbete i övriga frågor. Vi 
som enskilt parti måste få fortsätta 
att avstå när vi inte tycker lika. Det 
är väl det som är politik, avslutar 
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALAFORS. På onsdag hade 
Utbildningsnämnden tänkt 
att fatta beslut om att av-
veckla Himlaskolans högsta-
dium. 

Efter torsdagens föräld-
rainformation ändrade sig 
ledningen. 

– Ni som föräldrar ska 
självklart känna att ni har 
fått tid att ställa era frågor 
och därför flyttar vi frågan 
till decembermötet, sa Ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Föräldrar till elever i årskurs 6-8 på 
Himlaskolan hade med två dagars 
varsel inkallats till ett informa-
tionsmöte rörande förslaget att 
avveckla högstadiet. Tillförordnade 
sektorchefen Torbjörn Jordans-
son motiverade vad som ligger till 
grund för beslutsförslaget.

– Mitt uppdrag är att analysera 
vad som har orsakat de låga skolre-
sultaten i Ale och föreslå åtgärder. 
Det finns ett antal skillnader i jäm-
förelse med riket. En av dem är att 
våra högstadieskolor är många och 
små. 360 elever brukar anses som 
ett lämpligt stort högstadium sett 
ur både ekonomiskt och pedago-
giskt perspektiv. På Himlaskolan 
går det drygt 160 elever, förklarade 
Torbjörn Jordansson och fortsatte:

– Ett annat bekymmer är att 
skapa en organisation på varje 
skola med ämnesbehöriga lärare. 
Det är svårare ju mindre skolan är, 
eftersom det blir svårt att erbjuda 
tillräckligt många undervisnings-
timmar när eleverna är färre. Ett 
mindre lärarkollegium är också mer 
sårbart när någon blir sjuk. Tyvärr 
har vi också ganska höga sjuktal hos 
vår personal.

Tittar vi på de kommande elev-
kullarna är de fortsatt ganska små.

Himlaskolans standard som 
byggnad användes också i argu-
mentationen. Renoveringsbehovet 
de kommande tio åren uppskattas 
till 70 miljoner kronor.

Verksamhetschef, Joakim Öst-
ling, informerade vidare om att 
tjänstemännen redan inlett plane-
ringen för hur Himlaskolans elever 
ska slussas över till Kyrkbyskolan i 
Ale gymnasium med start höstter-
minen 2014.

– Även om beslutet inte är taget 
vet vi att det här kommer att kräva 
noggranna förberedelser, därför har 
vi redan börjat samtala. Det sker på 
ledningsnivå, med lärare och elever 
samt inte minst med er här ikväll.

Skottgluggen
Utbildningsnämndens ordförande, 
Elena Fridfelt (C), och vice ordfö-
rande Dennis Ljunggren (S), fick 
sedan ställa sig i skottgluggen för 
föräldrarnas frågor. Dessa var som 
väntat mycket kritiska, både till 
själva idén och sättet som den pre-
senterades på.

– Det är beklagligt att det har gått 
så fort, men det var med respekt för 
elevernas rätt att kunna använda 
det fria skolvalet. Om vi fattar 
beslut om att lägga ner Himlasko-
lans högstadium ska eleverna kunna 
välja en annan skola än den som vi 

kommer att hänvisa till. Därför ville 
vi gå ut med informationen så fort 
som möjligt, sa Elena Fridfelt och 
Dennis Ljunggren förtydligade:

– Ett annat skäl är att vi ville 
undvika spekulationer. Vi ville att 
ni skulle få rätt information direkt 
och därför blev det extremt kort 
förberedelsetid för er, men vi ställer 
gärna upp på fler träffar.

Tanken var från början att 
Utbildningsnämnden skulle fatta 
beslut rörande Himlaskolans fram-
tid redan på onsdag. Det ändrades 
under onsdagskvällen. Föräldrarna 
ska få ytterligare ett informations-
tillfälle, onsdag 27 november, och 
nämnden skjuter således upp frågan 
till decembermötet. Ingen av de 
närvarande politikerna verkade 
dock vackla i frågan.

– Det här är inget beslut man tar 
för att det är direkt roligt, men jag 

är övertygad om att en skola med 
350 elever är bättre för både elever 
och lärare än två mindre enheter. 
Att slå ihop Himlaskolan och Kyrk-
byskolan i Ale gymnasiums lokaler 
kommer på sikt att få positiva effek-
ter för båda skolorna, underströk 
Dennis Ljunggren.

Ingen besparing
Mötesledningen var noga med att 
betona att Himlaskolans avveckling 
inte med automatik innebär att de 
negativa resultaten i Ales skolor är 
lösta. Himlaskolan läggs heller inte 
ner för att den är sämre än någon 
annan. Helhetslösningen med Ale 
gymnasiums lokaler i centrum 
anses dock vara mest logisk. Till 
nästa möte krävde flera föräldrar 
bättre underlag, konsekvensanaly-
ser och försäkringar om hur klas-
serna ska bevaras.

Det fanns också en uppfattning 
om att beslutet tas av ekonomiska 
skäl för att helt enkelt spara pengar. 
Det dementerade bland andra 
Dennis Lunggren flera gånger.

– Det har vi från politiskt håll 
varit oerhört noga med att fram-
hålla. Alla lärare ska jobba kvar och 
förhoppningsvis flytta med till Ale 
gymnasium. Nämndens budget är 
orubbad, inte en krona ska sparas. 
Tvärtom anser jag att vi behöver 
mer resurser till skolan i Ale. De 
åtgärder vi nu genomför gör vi 
endast för att få upp resultaten i 
våra skolor.

Enligt förslaget ska Himlaskolan 
avveckla sitt högstadium till nästa 
läsår, det vill säga hösten 2014.

– Men när det gäller skolan är Aledemokraterna inte med på tåget
Allianssamarbetet inte hotat av överenskommelsen
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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!

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.

– Vi är överens om 
att vara överens, säger 
oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Den moderatledda Alliansen 
är överens med Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om att vara eniga 
i den lokala skolpolitiken. 
Den ska inte längre smuts-
kastas i debatten, utan nu är 
målet att samlas och formu-
lera en gemensam strategi för 
skolans framtida utveckling i 
Ale.

– Egentligen finns det få 
konfliktytor och egentligen 
inga ideologiska skillnader 
heller när det gäller hur vi ser 
på skolan lokalt. Vi har redan 
inlett arbetet med en nämnd-
plan och tillhörande budget 
för Utbildningsnämnden. 
Det går hittills smärtfritt. 
Båda sidor förstår vikten av 
att vara överens, kan alla dra 
åt samma håll kommer vi 
nå snabbare resultat, säger 
nämndordföranden, Elena 
Fridfelt (C). 

I valrörelsen 2010 kri-
tiserade Allianspartierna 

skolan kraftfullt. Efter tre år 
vid makten erkänner Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), att 
han nu ser annorlunda på 
saken.

Missbedömde kraften
– Vi missbedömde kraften i 
att vara eniga. Skolans pro-
blem måste lösas långsiktigt, 
det är inget du gör över en 
natt. Vi har också tagit del 
av SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, vars rapport är 
tydlig med att kommuner där 
politiken är enig har haft stor 
framgång i sitt förändringsar-
bete med till exempel skolan, 
säger han.

Att skolan i Ale har haft en 
negativ resultatutveckling de 
senaste mandatperioderna är 
besvärande för kommunen i 
stort.

– Skolan är för viktig för att 
bråka om. Därför var det inte 
svårt för oss att besvara Alli-
ansens invit. Vi kommer att 
behöva stå eniga för att fatta 
de klokaste besluten, säger 
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

Vad som ska göras mer 
konkret för att vända resultat-
utvecklingen i skolan åt rätt 
håll vill ansvariga återkomma 
till.

– Jag har länge saknat den 
kommunövergripande analy-

sen. Den försöker vi ta fram 
nu. Lika så vill vi att våra 
beslut vilar på fakta från den 
vetenskapliga forskningen. 
Nu har vi skjutit lite från 
höften, gjort lite si och så. Om 
ett par veckor hoppas vi kunna 
redovisa en åtgärdsplan med 
ett tydligt fokus på vad vi vill 

prioritera i skolan fram över, 
säger Elena Fridfelt.

A l e d e m o k r a t e r n a 
bestämde sig på måndags-
kvällen för att inte ingå i den 
politiska överenskommelsen 
rörande skolan i Ale. Om 
detta får några konsekven-
ser för Alliansens och AD:s 

övriga samarbete återstår 
att se. Sverigedemokraterna 
bjöds aldrig in.

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). 

Faksimil Alekuriren vecka 46, 
2013.

Uppskjutet beslut om Himlaskolan
– Utbildningsnämnden behandlar ärendet i december

Utbildningsnämnden planerar att avveckla Himlaskolans högstadium. Från och med höstterminen 2014 hänvisas elev-
erna istället till Kyrkbyskolan som numera huserar i Ale gymnasium. I nämnden är det bara Aledemokraterna som öp-
pet kritiserat förslaget. Nämndens ordförande Elena Fridfeldt (C) och vice ordförande Dennis Ljunggren (S) är överens.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dennis Ljunggren (S).

Elena Fridfeldt (C).
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Mikael Cederbratt – 
riksdagsman (M)  ledamot  
i  socialförsäkringsutskot-
tet - anger att AFA-peng-
arna d vs återbetalning  av 
försäkringspremier  till 
kommunerna är bevis för 
förbättrad hälsa bland 
medborgarna.

Överskottet hos AFA 
är en följd av försäkrings-
kassans hårda regler som 
inte ger sjuka berättigad 
ersättning.

Vi är många som 
känner till  att  allian-
sen dvs den borgerliga 
regeringen som en av sina 
första åtgärder var att 
slopa den tidbegränsade 
sjukersättningen (tidigare 
sjukbidraget)  samt också 
hur svårt det är att få 
sjukersättning  (tidigare  
förtidspension).  Därtill 
kommer svårigheten att få 
sjukpenning.

Därmed blir det färre 
ärenden som kommer till 
AFA för utbetalning och 
så skapas dessa gigantiska 
överskott. 

Det är således pengar 
avsedda för de sjuka som 
återbetalas till arbetsgi-
varna. Pengar som facket 
avstått i förhandlingar och 
som tagits ur löneutrym-
met. För arbetsgivarna  
har inte en särskild försäk-
ringsfond som man tar ur 
(om nu någon skulle tro 
det).

Sjuka som nekas sjuker-
sättning går ut i arbetslös-
het. Detta är det verkliga 
utanförskapet  -  sjuk utan 
ersättning  och därtill 
arbetslös .

Så insändaren från riks-
dagsman Cederbratt är 
mer än förvånande och att 
han skulle vara yrvaken är 
väl knappast troligt.

Lennart Stéen
Älvängen

I flera undersökningar 
framgår det att likvär-
digheten i den svenska 

skolan blir allt sämre. Idag 
är det mer eller mindre 
ett lotteri om den enskilde 
eleven får det stöd som 
eleven har rätt till eftersom 
kommuner lägger så olika 
mycket på skolan. 

Alla har rätt till en likvär-
dig skola, var man än bor i 
Sverige och oavsett social 
bakgrund. Därför anser 
Folkpartiet liberalerna och 
jag att skolan återigen bör 
förstatligas för att säkra att 
det satsas tillräckligt med 
resurser och pengar i varje 
enskild kommun.

Det ska inte vara någon 
skillnad på skolorna i Ale 
eller skolorna i Norrbotten. 
De ska se likadana ut var 
man än bor i Sverige. Kom-
munerna satsar olika mycket 
på skolan och utbildningen 
blir därför orättvis. Det ska 
heller inte spela någon roll 
för den enskilde eleven om 
den bor i en rik eller fattig 
kommun.

Svenskt skolväsende står 

inför sin största reformpe-
riod sedan mitten av 1800-
talet. Ett nytt betygssystem, 
tidigare betyg, ny lärarut-
bildning, ny gymnasieskola, 
tydliga kunskapskrav och 
fler nationella prov är 
exempel på reformer som 
Folkpartiet tillsammans 
med Alliansregeringen har 
genomfört. För oss står det 
klart att framstående utbild-
ningsnationer kommer att 
vara framgångsrika i kampen 
om morgondagens jobb - 
därför är dessa reformer 
nödvändiga för att också vi 
ska vara med i matchen om 
de nya jobben.

Folkpartiet vill fortsätta 
att reformera den svenska 
skolan. Därför presente-
rar vi ett nytt skolpolitiskt 
program som höjer ambi-
tionerna ytterligare för 
lärandet. Betyg bör ges från 
årskurs fyra. Vi anser att 
föräldrarna har rätt till tydlig 
information om hur det går 

för deras barn i skolan. Tidi-
gare betyg ger också möjlig-
het för elever som halkar 
efter i skolan - att få stöd och 
hjälp i tid.

Folkpartiet vill återför-
statliga skolan och det finns 
flera anledningar till det. 
Sedan kommunaliseringen 
på 90-talet har den svenska 
skolan tampats med likvär-
dighetsproblem. Likadant 
tycker Metta Fjelkner, för-
bundsordförande för Lärar-
nas Riksförbund.

Med ett återförstatligande 
av skolan finns också ett 
tydligt ansvar för skolan. 
Varken stat eller kommun 
kan skylla på varandra. Ett 
förstatligande av skolan ger 
också en välbehövlig skjuts 
framåt för läraryrkets status 
och attraktionskraft. Sveri-
ges – och därmed också Ales 
– möjligheter att hävda sig i 
globaliseringen är beroende 
av att alla elever – oavsett 
bakgrund, får möjlighet till 

en bra utbildning.
Läraryrket är Sveriges 

viktigaste yrke. Det är 
lärarna som utbildar framti-
dens ingenjörer, läkare och 
uppfinnare. Men lärarna 
måste få undervisa – inte 
vara byråkrater. De adminis-
trativa uppgifterna har vuxit 
för mycket och det är hög 
tid att frigöra vår lärarkår 
från en del av dessa uppgif-
ter. Vi räds inte kunskaps-
skolan. Den är nödvändig 
om vi på allvar ska möta glo-
baliseringens utmaningar. 
Svensk konkurrenskraft och 
välstånd är beroende av en 
skola med tydligt kunskaps-
fokus. Folkpartiet lägger en 
fortsatt grund för en sådan 
skola idag.

Folkpartiet Liberlerna Ale
Rose-Marie Fihn

Förstatliga den svenska skolan

Kontakta:

LaSSe Brukarstödcenter™
Vestagatan 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Här fi nns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig med:

• Rättigheter • Överklaganden 
• Ansökningar • Stödsamtal

Gratis om du bor i Västra Götaland

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

Vi hälsar nya och gamla patienter välkomna!

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

010-441 84 60 Må-Ti 7-19, Fre 7-13

Krönikan på ledarsiden i Göteborgs-Posten den 11 
november inleddes på följande sätt: ”En vädjande 
blick fångar min. Kvinnan ser kall ut där hon sitter 

ihopkrupen.” Krönikören syftade på en tiggerska hon 
passerade på väg till en manifestation till minne av den 
fasansfulla  Kristallnatten i Nazityskland i november 
1938. Mötet med den ihopkrupna kvinnan blev en direkt 
påminnelse om att många människor även idag lever i en 
totalt utsatt situation, som är svår att sätta sig in i. 

På förmiddagen samma dag jag läste G-P-krönikan 
satt en kvinna på det där ihopkrupna viset utanför ICA 
Supermarket i Älvängen. Hon hade en tygkasse som enda 
sittunderlag och som skydd mot kylan från marken. Hon 
hade en pappmugg i handen, där eventuella givare kunde 
lägga en slant. Noteras kan att det vid tillfället var strax 
över nollpunkten och takpannorna var fortfarande rim-
frostbelagda på skuggsidan av taken. Även dagen innan 
satt hon på samma plats, låt vara att det då var c:a 5 plus-
grader, alltså i ordets bokstavliga bemärkelse endast en 
fråga om gradskillnad. 

Detta fick mig att tänka på den diskussion som fördes 
här i tidningen i somras. Då konstaterades att tiggare 
blivit en syn som tidigare varit okänd i Ale. I diskussions-
inläggen framfördes olika synpunkter på hur detta nya 
skulle hanteras.

Åtminstone två av inläggen handlade om att tiggare 
måste bort från allmän plats. I den ena artikeln  formu-
lerades lösningen så här: ”Vi ställer höga krav på att det 
offentliga rummet i vår kommun skall hållas snyggt och rent, 
ett arbete jag tycker vi kommit långt med. I denna miljö ryms 
inte tiggare.” (Alekuriren nr v 32, 2013) 

Den andra artikeln var i samma anda och föreslog 
denna modell: ”Någon frågar sig om vi skall anlita väktare 
för att jaga bort tiggare. Nej kommunen skall inte behöva 
anlita väktare. En förändring i den kommunala ordnings-
stadgan av den här karaktären blir en polisiär angelägenhet.” 
(Alekuriren v 35, 2013) 

Den ena lösningen är alltså polisiär och den andra 
har mer karaktären av en kommunal renhållningsfråga.  
Fattigdomen i sig verkar inte vara det stora problemet. 
Huvudsaken är tydligen att vi skall slippa se den, men det 
fungerar inte i längden. Kvinnan utanför ICA visar detta. 
Den helt utblottade finns där ändå på offentlig plats, när 
nöden blir alltför svår. 

En reflekion av annat slag i frågan stod att läsa på 
ledarplats i den här tidningen: ”Jag vägrar  tro att någon 
trivs med att sitta med muggen i handen.” (v 34, 2013) 
Ja, och dessutom på bar backe frestas jag tillägga. Ledar-
kommentaren skrevs när det var sol och sommarvärme. 
Nu, med vinter och kyla i antågande, blir det säkert än 
mindre trivsamt.  

Björn Sundelid 
Älvängen

På bar backe

Den senaste tidens 
turbulens kring en 
eventuell avveckling 

av Himlaskolan har med all 
önskvärd tydlighet visat hur 
svårt, för att inte säga omöj-
ligt, det är att grundskolan 
har kommunalt huvud-
mannaskap. Rent tekniskt 
styrs skolans arbete av en 
hyfsat demokratiskt tillsatt 
lekmannastyrelse, det vill 
säga politiker med mer eller 
mindre goda förutsättningar 
att fatta kloka och kor-
rekta beslut för våra barns 
och ungdomars framtid. 
Halva kommunens budget 
eller cirka 650 miljoner kr/
år går till skolan och lika 
självklart blir skolan också 
en budgetregulator, det är 
inte kvalitetsmålen som styr 
skolans arbete utan krass 
ekonomisk verklighet. 

Kommuner missgynnas
För en kommun som Ale 
ger detta nästan dramatiska 
effekter: Vi har en relativt 
ung befolkning med en 
genomsnittlig beskattnings-
bar inkomst som ligger 
långt under snittet i Göte-
borgsregionen. Bara Lilla 
Edet ligger lägre och där är 

problemen följaktligen ännu 
värre. Men vi har en statligt 
styrd skolplan och en massa 
andra statliga detaljstyr-
ningar som gäller oss lika 
mycket som den gäller i rika 
kommuner som Danderyd 
och Stockholm med flera. 
Visst får vår typ av kommu-
ner lite statliga bidrag och 
det skatteutjämningssystem 
som omfördelar från ”rika” 
till ”fattiga” kommuner 
ska, på pappret, jämna ut de 
största skillnaderna. Men 
verkligheten är en annan.

Förhindra klasskampen
Våra barns förutsättningar 
för en god start i livet med 
en god grundutbildning för 
de stora viktiga stegen ut 
i livet på egna ben får inte 
göras till en klasskamp i 
gammal hederlig mening. 
Att ha råkat hamna i en 
kommun med stark ekonomi 
och med god skolorganisa-
tion ska inte får styra bar-
nens förutsättningar för ett 
gott liv. Den enda garant 
som finns för att få samma 
utbildningsmöjligheter för 
landets barn och ungdomar 
är att grundskolan återgår 
till att bli ett statligt ansvar. 

Det var ett stort misstag att 
kommunalisera grundskolan 
1991.

Bättre lärare
Och det viktigaste verktyget 
för en god skolutbildning 
är ingalunda hur lokalerna 
ser ut eller var de är belägna 
utan det är lärarnas kompe-
tens och förmåga samt en 
god skolorganisation under 
kompetent ledning. Jag är 
övertygad om att läraryr-
kets status höjs när Sveriges 
lärarkår kommer under en 
och samma hatt: staten. 
De lokala skillnaderna i 
lärartäthet kan försvinna, 
karriärmöjligheter och löne-
bildning förstärks – och våra 
barn och ungdomar får en 
bättre start i livet! 

Jan A. Pressfeldt
Gruppledare Aledemokraterna

Ordförande Samhällsbygg-
nadsnämnden

Grundskolan måste förstatligas! Yrvaket om 
AFA-pengarna

På gångVälkommen till nya ale.se

Barnbokens dag
Ale bibliotek, Nödinge, 
kl 11.00– 14.00.

Konsert i juletid 
med Linda Lampenius och 
Daniel Lindström 

Lunchfilm 
Beasts of the Southern Wild 

Piratpyssel, tipspromenad. 
Bokfiskedamm kl 12.45–14.00.  

Piratsagostunder  
kl 11.30  och 12.30. 
Fritt inträde.

Barnteater kl 14.00
Expedition Underverksklubben.
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.

Linda Lampenius och Daniel Lindström, tillsammans 
med sina musiker, står för musikunderhållningen vid den 
traditionsenliga Konserten i juletid. De bjuder på allt ifrån 
finstämda julsånger och folkmusik till souliga inslag och 
välkända rock- och poplåtar. Under kvällen uppträder kören 
Young Voices samt Ale kommuns Kulturstipendium och 
Vaken ledare-stipendiet delas ut.   

Söndag 1 december kl 17-19,  
Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.  
Entré: 200 kr, under 18 år 100 kr. Förköp Ale bibliotek.  
 Samarr: Ale kommun, Teaterföreningen i Ale, ABF

Sexåriga Hushpuppy bor med sin 
pappa i en liten by i den amerikanska 
södern. En dag rubbas ordningen, 
byn översvämmas och hennes pappa 
blir allvarligt sjuk. En flerfaldigt 
prisbelönt film som är lika allvarlig 
och sorglig, som förtrollande och 
ömsint kärleksfull!   

Onsdag 27 november kl 13, 
Teatern, Ale gymnasium, Nödinge  

De som inte redan är medlemmar i Filmklubben kan köpa 
medlemskort för vårterminen  (100 kr) och gå även på 
denna film som är höstterminens sista. 

November

23
LÖRDAG

December

1
SÖNDAG

November

27
ONSDAG

www.alekommun.se • 0303-33 00 00

Surte bibliotek
Mer öppet varje dag kl. 06.00 –21.00
Tel: 0303-33 01 71
Göteborgsvägen 66 
445 57 Surte

Skepplanda bibliotek
Mer öppet varje dag kl. 06.00 –21.00
Tel: 0303-33 05 15
Albotorget 446 40 
Skepplanda

Älvängens bibliotek
måndag kl 10.00-16.30 
onsdag kl 14.00-19.00 
torsdag kl 10.00-15.00

Tel: 0303-33 04 82
Aroseniusskolan
Älvängen

Ale bibliotek
måndag - torsdag kl 9.00 -19.00 
fredag kl 10.00 -17.00 
lördag sep-maj kl 10.00 - 14.00

Tel: 0303-33 02 16
Ale gymnasium, Nödinge

I tisdags lanserade Ale kommun sin nya responsiva 
webbplats. Den tidigare webbplatsen uppfyllde inte 
längre kraven på tillgänglighet och användbarhet. 
Såväl kommuninvånare, turister, press och 
medarbetare på Ale kommun får genom den nya 
webbplatsen, en riktigt bra användarupplevelse.

Den nya webbplatsen är byggd i responsiv design och 
fungerar lika bra i alla olika skärmstorlekar oavsett om 
besökaren använder sin mobiltelefon, surfplatta eller en 
dator. Designen är skapad utifrån Mobile First. Det innebär 
att designarbetet utgått ifrån de minsta skärmarna. Får man 
till en bra användarupplevelse i mobilen kan man sedan 
skala upp för större skärmar. I samband med lansering av 
ny webbplats introduceras också det första tjänsterna i 
en e-tjänstplattform. Fler e-tjänster kommer att utökas 
successivt.

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

- Det är viktigt att minimera 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 ställer till det 
på kommunala 
webbplatser är 
att innehållet 
är alldeles för 
omfattande och 
för krångligt 
skrivet. Ale har som mål att ha en webbplats 
med en lagom mängd innehåll som besökaren 
är intresserad av och som är skriven på ett sätt som 
besökaren förstår.

- Arbetet med att se över texter så att de blir mer 
lättillgängliga kommer att fortsätta. Vi har kommit en bit på 
vägen, men det är långt kvar. Parallellt har vi också börjat 
ta fram information på teckenspråk och lättläst svenska, 
fortsätter Anne Kolni.

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

- För att kunna erbjuda god service är det viktigt att man 
sätter medborgaren i fokus och tänker kundorienterat. Vi 
tittar nu på hur vi kan öppna upp för mer personlig service 
och vilka tjänster som skulle kunna ingå i ett framtida 
kundcenter, avslutar Anne Kolni.

Onsdag kl 17.00-20.00
Torsdag kl 17.00-21.00
Fredag klockan 17.30-21.00
Lördag klockan 11.00-15.00

Tisdag-fredag kl 11.00-15.00
Lördag stängt
Söndag kl 12.00-15.00

Tisdag-fredag kl 10.00-15.00
Lördag stängt
Söndag kl 12.00-15.00

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Next stop världen 
Hur kan mitt företag lyckas med export?
 
Business Sweden erbjuder allt som krävs för att etablera 
ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya 
marknader, eller att växa på en befintlig marknad.
 
Business Sweden berättar mer om
- Hur du lyckas med din exportsatsning och stärker den 
internationella konkurrenskraften.
- Vilka småföretagartjänster som Business Sweden kan 
erbjuda.
 
Seminariet är kostnadsfritt.
Tisdag 26 november kl 17.30-19.30, Nols 
Företagscenter, Industrivägen 1
Anmälan till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se



2013  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren

alekuriren  |   nummer 42  |   vecka 47  |   20136

Utbilda dig för framtiden!

www.ale.se

K o m v u x

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

www.vgregion.se

Regionfullmäktige sammanträder

Tisdagen den 26 november sammanträder regionfullmäktige i Väners-
borg. Under sammanträdet kommer en revidering av den regionala 
investeringsplanen för transportinfrastrukturen 2014-2025 att behandlas. 
Dessutom kommer Västra Götalandsregionens jämställdhetspris att delas 
ut. 

Tid:   Tisdagen den 26 november kl. 09.30 
Utdelning av jämställdhetspriset kl 13.00

Plats:  Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

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

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

Kjell Nordström 
Ordförande

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

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

Styrelsemöte
Samordningsförbundet Ale, Kungälv,  
Stenungsund och Tjörn torsdagen  
den 28 november 2013

Tid: Torsdagen den 28 november 2013  
kl 13.15
Plats: Akvarellmuseet, Tjörn

Mötet är offentligt då verksamhetsplan och 
budget för 2014 kommer att behandlas.

Handlingar finns att tillgå i konferenslokalen 
en halvtimma innan sammanträdet börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av  
förbundschef Per Liljebäck tel. 0703 – 05 27 04.

Välkomna!
Agneta Malmsten 
Ordf. Samordningsförbundet 

Boel Holgersson
Vice ordf. Samordningsförbundet 

Det stora problemet 
med Mikael Ce-
derbratts insändare 

är att den moderatledda 
regeringens politik har lett 
till ökat utanförskap, inte 
tvärt om. 

Vi har under deras tid 
vid makten sett hur allt fler 
utförsäkrats från sjukför-
säkringen. Detta har inte 
berott på att de mirakulöst 
har blivit friskare utan på de 
hårdare regler som införts av 
den borgerliga regeringen. 
Regler som tvingat cancer-
sjuka att jobba eller stå helt 
utan försörjning. 

De människor som 
utförsäkrats på grund av 
den förda politiken har till 

största delen hamnat på tre 
ställen; beroende av försörj-
ningsstöd, som arbeteslösa 
med A-kassa och som för-
sörjda av sina familjer. Att 
man helt hamnar utanför 
systemet och försörjs av sin 
respektive drabbar särskilt 
kvinnor som tidigare jobbat 
i offentlig sektor, ett jäm-
ställdhetsproblem så gott 
som något. Återbetalning-
arna från AFA-försäkringar 
beror också på att färre 
beviljas sjukersättning och 
arbetsskadeersättning. Inte 
heller detta människor som 
är friskare än de var tidigare.

Sammanfattningsvis kan 
man konstatera att modera-

ternas politik leder till långt 
större hål i välfärdens kassa 
än 24 miljoner ett enstaka år 
kan fylla. Bara ökade kostan-
der för försörjningsstöd har 
från 2006 varit 37 miljoner 
kronor. Om vi till det lägger 
att moderatregeringen inte 
räknat upp statsbidragen 
över huvud taget så att dessa 
urholkats av inflationen 
i snart åtta år blir det än 
mer tydligt att det finns allt 
mindre medel till den kom-
munala välfärden. 

Vi socialdemokrater tror 
inte heller att aleborna delar 
den moderate riksdagsman-
nens uppfattning att skola, 
vård och omsorg i Ale 

kommun har fått mer resur-
ser under de senaste åren. 
Men man kanske tappar 
verklighetsförankringen lite 
när man mest är i Stock-
holm? Vi som befinner oss i 
verkligheten i Ale upplever 
att vi har allt för lite resurser 
till välfärden för våra invå-
nare, inte tvärt om!

Dennis Ljunggren (S),
Vice ordförande 

Utbildningsnämnden
Eva Eriksson (S) 

Vice ordförande Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden

Vi har för lite pengar till omsorg och skola i Ale!
Svar till Mikael Cederbratt (M) angående AFA-pengarna:

Inbrottsstöld på Ivars Kulle i Nödinge. Ett vittne ser hur några per-
soner lastar stöldgods in i en bil på platsen. Vittnet ser sedan hur 
en av dem lämnar i en bil medan en kvinna är kvar på platsen. Flera 
patruller till platsen som träffar på kvinnan med en skottkärra full 
med åskledare (koppar). Kvinnan grips och får följa med till stationen 
för vidare förhör.

Måndag 18 november

Koppartjuvar i Nödinge
Vakna bjöd på tårta!
NÖDINGE. 2004 startade Ale kommun det drog-
förebyggande projektet Vakna, droger dödar. Året 
efter hade engagemanget spridit sig till både all-
mänheten och näringslivet. Stödföreningen Vaken 
bildades för att bland annat förvalta de ekonomiska 
bidrag och gåvor som skänktes. Ett av de första kon-
kreta initiativen som togs för att bidra till de drogfö-
rebyggande insatserna som görs i föreningslivet var 
ICA Kvantums svarta Vakna-påse. Åtta år senare har 
påsen genererat 1,6 Mkr. Det firades med kaffe och 
tårta till alla Kvantumkunder i fredags eftermiddag.

– Underbart att få bjuda tillbaka lite, sa Niclas 
Angrell som varit med i Stödföreningen Vakens sty-
relse sedan startten.

Styrelserepresentanter. Stödföreningen 
Vaken och samarbetspartnern ICA Kvan-
tum bjöd på kaffe och tårta i fredags för 
att fira de 1,6 Mkr som Vaknapåsen nu har 
inbringat.

Färs-
ka havskräFtor

havskräFtor

/st

Din bästa matbutik i älvängen

/kg

Max 2st/kund

alla Dagar
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 47 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

10% rabatt på ett
köp meD Denna
kupong!

För dig som handlar eller skaffar

790
/kg

Max 1 sida/kund
Priset gäller hel sida

Färsk laxFiléFärsk FläskFilé

blackyskinka Från vår manuella Deli!

:-5959 /kg

/kg

stor 
baguette

10:-
/st

990
/hg

90

/kg4990
nötFärs

10% Fetthalt

Finns i smakerna  
hallon/passionsFrukt 
& choklaD/apelsin!

kvisttomater

/kg1990
1kg

coop köttbullar

/st2990
meDlemspris

:-20
2-pack

moussebakelser

coop läsk
1,5 liter

/st + pant590
meDlemspris

EgEnbakat
alltid Färskt

upp till

5%
återbäring
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ALAFORS. Asta Bengts-
son, 89 kunde knappt 
tro sina ögon när hon 
öppnade lokaltidningen. 

Kvarnstenen som 
naturfotografen Steve 
Björklund hade hittat 
vid forsen väckte gamla 
barndomsminnen till 
liv.

– Jag och min syster 
brukade duka på stenen 
åt våra dockor.

Asta Bengtsson föddes i maj 
år 1924 och växte upp i ett 
rött torp på gården Enen i 
Alafors, bara ett stenkast från 
forsen där den gamla kvar-
nen stått. 

– Den var riven redan då 
och jag minns att där låg en 
massa grejer överallt. Jag 
och min syster Maj-Britt 
brukade plocka smultron i 
skogen nere vid forsen och 
dukade till våra dockor på 
kvarnstenen, som vi använde 
som bord. 

Hennes far var med och 
byggde upp dämmet vid 
Hälltorpssjön, som från 
början bara var en å. 

Hon tittar ut genom köks-
fönstret i lägenheten i Sol-
gården, där hon nu bott i 
över 20 år. 

– Här utanför var det bara 
kohagar när jag var liten och 
vägen var ännu inte byggd, 
säger hon och pekar mot 
det röda radhusområdet på 
andra sidan Ledetvägen. 

Ahlafors spinneri var på 
den tiden inte bara arbets-
plats för så gott som alla byns 
invånare, från fabriken styr-
des också det mesta i det lilla 
brukssamhället. 

Sorterade glas
Vid tiden då Asta träffade sin 
blivande make, Roy Bengts-
son, pågick kriget för fullt 
och de gifte sig under ett par 
timmars permission i Präst-
gården vid Starrkärrs kyrka. 

– Vi förlovade oss på tåget 

mellan Alafors och Göteborg 
och gifte oss 1942, precis när 
jag fyllt 18 år. 

Ett ärr på hennes vänstra 
hand påminner om en annan 
tid – då hon arbetade på glas-
bruket i Surte.

– Riksdagen hade fått 
dispens att ta in 18 kvinnor 
på bruket. Vi var de första 
kvinnorna som fick gå in i 
hyttan där glaset tillverkades. 

Under nattskiftet sorterade 
vi glaset som kom ur hyttan 
och det var då jag skar mig på 
en trasig butelj.

Hon har alltid varit 
mycket engagerad i kvin-
nors rättigheter och 1963 
deltog hon i en internationell 
demokratikongress för kvin-
nor i Moskva. 

Mycket har förändrats 
sedan Asta Bengtsson och 

hennes syster lekte med sina 
dockor vid den rivna kvarnen 
nere vid forsen, men min-
nena lever vidare och kvarn-
stenen ligger kvar på samma 
ställe som för 80 år sedan.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Alafors i hjärtat. Asta Bengtsson, som fyller 90 nästa år, blev förvånad när hon öppnade lokaltidningen och fick syn på den 
gamla kvarnstenen där hon och hennes syster lekte som barn.

Stenen 
väckte minnen
– Asta Bengtsson lekte vid 
kvarnstenen som barn
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ALAFORS. Kvarläm-
ningar från en gam-
mal kvarn har hittats i 
Alafors. 

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

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

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

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

Platsen ligger alldeles 
intill forsen, som rinner 

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

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

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

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

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

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

JOHANNA ROOS

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

– Vem kan berätta mer?

Kvarnsten
funnen i Alafors

Sommarbild. Bilden togs av Steve Björklund i somras.

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

Barnen i årskurs F-3 hade 

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

Förutom skönsång läste 

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

Nödingeskolans språklag

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

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

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

garna uppskattades deras 
arbete.

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

❐❐❐

SPF Alebygden fann solen

FN-dagen fi rades på Nödingeskolan.

FN-fi rande på Nödingeskolan

Business Center 
MARIEHOLM

En fast punkt i tillvaron för företagare

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

Vi bjuder 
på första 

månadshyran!

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

BC finns även i Almedal och Högsbo.

Vårt nya kontorshotell på Marieholmsgatan 42 
erbjuder dig detta och mycket mer. 

Faksimil Alekuriren vecka 
45, 2013. Frågan i artikeln 
fick ett snabbt svar från 
Asta Bengtsson i Alafors.

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  
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Ann-Sofie 
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Johanna 
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Pierre 
Karlsson
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Karlsson
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Strid
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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 5 bostäder  
på gång i Ale/Lilla Edet. 

Bland annat en villa i Lilla Edet,  
en i Älvängen och en i Hålanda

1:a med låg avgift och balkong!

Nu kan vi erbjuda en 1:a med kokvrå i Bohus med nära 
till pendeltåget som tar dig till Göteborg på endast 12 
min. Låg avgift. Hiss och balkong. Badrum med badkar. 
I Bohus har du nära till naturen, hästar och ishall. I 
centrum finns vårdcentral, mataffär mm. Även nära till
Kungälv. Välkommen hit! Vån. 4/5, hiss. 32 kvm. Avg. 
1.649:- 

Pris 425.000:- som utgångspris. 
Visas 21/11. 
Adress Sörgårdsvägen 8.
Ann-Sofie Johansson  0705-377 619
ann-sofie@axelssonsfast.se

Enkelt och lättskött boende!

Välkommen till detta ytterst välplanerad radhus i centrala 
Nödinge. Här bor du med närhet till skola, dagis, Ale torg 
och pendelstation mot Gbg. Hela 94+94 kvm ger plats 
åt hela familjen. Välskött hus med bla nyare tak, badrum 
och värmesystem. Två st garageplatser i länga medföljer.
Välkommen på visning!  94+94 kvm. 

Pris 2.195.000:-  som utgångspris. 
Visas 25/11.
Adress Klockarevägen 12D.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Bohus
Nödinge Se gärna våra 

samtliga 47 bostäder  

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS HAGTORNSGRÄND 2 BOAREA CA 103 M² / 4 ROK
TOMTAREA 508 M² ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 KR
VISAS LÖ 23/11 13.30-14.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

GAVELRADHUS - BOHUS
Gavelradhus med centralt läge i populära Bohus. Nära till
skolor och förskola. Plan trädgårdstomt med fruktträd.
Balkong och uteplats. Garage i länga.

ADRESS DRÄNGEDALEN 570 BOAREA CA 72 M² / 3 ROK
TOMTAREA 2538 M² ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 KR
VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

LANTLIG VILLA - SKEPPLANDA
Vill ni bo lantligt kan vi nu erbjuda er ett fint hus i
Drängedalen, cirka en mil utanför Skepplanda. Naturskönt
läge med badsjö inom bekvämt gångavstånd. Huset är
smakfullt renoverat under senare år. Mysigt vardagsrum med
braskamin, två sovrum, kök samt ett fräscht badrum.

Tjuvstarta din försäljning på lansfast.se/forsprang

Gör ditt livs 
största affär 
utan stress. 
Tjuvstarta 
din försäljning!
   

ALAFORS. I tisdagens 
upplaga av Göteborgs-
Posten publicerades en 
artikel över elpriserna i 
Västsverige.

I artikeln påstås 
bland annat att Ale 
El skulle ha det dy-
raste priset för lägen-
hetskunder av alla 
elhandelsbolag i Väst-
sverige vilket är direkt 
felaktigt.

– Det är fruktansvärt 
olyckligt och skadar 
vårt varumärke. Det 
känns som en kniv i 
ryggen, säger vd Stefan 
Brandt.
Anledningen till de felaktiga 
uppgifterna i morgontid-
ningens prisjämförelse är att 
GP använt sig av den kom-
mersiella prisjämförelsesaj-
ten ”Elprisguiden”.

– Elprisguiden tar betalt 
av olika elhandelsbolag för 
att förmedla elhandelskun-
der. Vi har dock valt att inte 
anlita Elprisguiden vilket 

kanske skulle kunna vara 
en anledning till att de inte 
heller redovisar våra pris-
uppgifter rätt, säger Malin 
Flysjö, marknadsansvarig på 
Ale El.

– För högsta tillförlitlig-
het anser jag att GP borde ha 
använt den statliga prisjäm-
förelsesajten ”Elpriskollen”, 
som administreras av Ener-

gimarknadsinspektionen och 
dit samtliga elhandelsbolag 
är skyldiga att alltid rappor-
tera sina aktuella priser.

I tidningsartikeln tilldelas 
Ale El en oförtjänt jumbo-
plats för rörligt elpris 2 000 
kWh/år (lägenhetskunder) 
och dessutom blir företa-
get fråntagna en femteplats 
i barometern över rörligt 

elpris 20 000 kWh/år (villa).
– Vi insåg omgående att 

hela jämförelsen var felaktig, 
inte bara det som gällde Ale 
El. Sanningen är att Ale Els 
priser står sig väl i jämförelse. 
Exempelvis för villakunder, 
rörligt pris, låg Ale El i topp 
5 publiceringsdagen, i hela 
Sverige. Även för lägen-
hetskunder visade det sig att 

vi ligger bra till, säger Malin 
Flysjö.

Du låter irriterad?
– Det är jag! Eftersom vi 

profilerar oss som en schysst 
leverantör, ett elhandelsbo-
lag som kunderna verkligen 
kan lita på så råder det inga 
tvivel om att GP:s felaktiga 
uppgifter går stick i stäv med 
vår värdegrund. Vi använder 

oss inte av tillsvidarepriser, vi 
tillämpar korta uppsägnings-
tider och förlänger inga avtal 
per automatik. Som kund ska 
man känna sig trygg hos Ale 
El.

Vad har ni fått för reak-
tioner?

– Några har ringt till oss 
och då har vi fått förklara 
vad som blivit fel. Proble-
met är de kunder som vi inte 
når ut till utan som vänder 
oss ryggen efter att ha tagit 
del av den felaktiga infor-
mationen i GP. Därför är vi 
oerhört mån om att kunder 
som har frågor hör av sig till 
oss, säger Carina Falk, som 
sitter i kundtjänst.

– Som elkonsument är det 
osedvanligt lätt att bli vilse-
ledd. Genom skyhöga tills-
vidarepriser om man inte är 
observant, genom oseriösa 
och vilseledande jämförelse-
sajter som tyvärr finns och 
inte minst genom oseriös 
och vilseledande telefonför-
säljning. Där har vi de allra 
största konsumentproblem 
inom elbranschen enligt min 
bestämda uppfattning, avslu-
tar Stefan Brandt.

Carina Falk, Stefan Brandt och Malin Flysjö på Ale El är förbaskade över den prisjämförelse som publicerats i Göteborgs-
Posten och som innehåller felaktig information. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Uppgifter 
som skadar 
Ale El

Felaktig prisjämförelse
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Ring och boka tid eller kom in 
till mig på kontoret i Ale.

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

lansforsakringar.se/alvsborg

Vi hjälper dig med 
företagets Bank- och  
Försäkringslösningar.

Väljer du 

oss väljer du

arbetslivet

Öppet Hus
 

tors 21 nov 

kl 16-19.30

Älvängen, Hålstensvägen 6

ÄLVÄNGEN. Oron för att 
markföroreningar i Älv-
ängens industriområde 
ska komma ut i älven 
och förstöra råvatten-
täkten för omkring 700 
000 människor växer.

Christina Oskarsson 
(S), riksdagsledamot, 
har frågat vad miljömi-
nistern avser göra för 
att saneringsarbetet 
ska komma igång, men 
varken hon eller kom-
munalrådet och parti-
kamraten Paula Örn (S) 
är nöjda med svaret.

Undersökningar har visat att 
marken i Älvängens industri-
område är mycket förore-
nad, bland annat finns höga 
halter tjära från tiden då man 
impregnerade rep på Carl-
marks.

Eftersom skredrisken i 
området bedöms som stor 
växer oron för att förore-
ningar i värsta fall ska spri-
das i Göta älv, som inklusive 
Göteborg är råvattentäkt för 
dricksvatten för omkring 700 
000 människor.

– På vissa sträckor finns 
stor risk för skred, särskilt 
när marken belastas. Stora 
mängder regn kan också 
vara en utlösande faktor då 
marken består av flera olika 
skikt och kommer det ner 
vatten kan den börja glida ut, 
säger Karin Blechingberg, 
projektledare i Ale kommun.

Den totala kostnaden för 
att sanera marken uppskat-
tas till mellan 140 och 180 
miljoner kronor och statliga 
bidrag från Naturvårdsver-
ket är därför en förutsätt-
ning för att arbetet ska kunna 
genomföras. 

Referensgrupp
En referensgrupp bestående 
av kommunala politiker och 
tjänstemän arbetar intensivt 
med frågan inom kommu-
nens visionsprojekt Ale 2020.

Nu tar man från Socialde-
mokraternas sida ytterligare 
krafttag för att få gehör från 
regeringen.

Christina Oskarsson (S), 
riksdagsledamot, har ställt en 
fråga till miljöminister Lena 

Ek (C) om vad hon avser 
göra för att saneringsarbetet 
ska komma igång. 

Paula Örn (S), kommu-
nalråd, är orolig för allvarliga 
konsekvenser om inte åtgär-
der sätts in i tid.

– Det här är vårt sätt att få 
nationell uppmärksamhet. Vi 
har länge försökt få gehör för 
den oroväckande situatio-
nen vi befinner oss i. Hade 
vi inte haft skredrisken hade 
det varit ett annat läge, men 
vad händer om hela Göte-
borgs stad inklusive Ale får 
sin dricksvattenförsörjning 
förstörd? 

Inget konkret
I sitt svar skriver miljö-
ministern bland annat att 
utredningar har visat att det 
är angeläget att vidta stabili-
seringsåtgärder vid Älväng-
ens industriområde för att 
skydda vattentäkterna ned-
ströms Göta älv. 

Hon bekräftar att Natur-
vårdsverket gjort bedöm-
ningen att de två delområ-
den som är mest förorenade 

skulle kunna vara nationellt 
prioriterade, det vill säga att 
bidrag skulle kunna beviljas 
som en del i en helhetslös-
ning. 

Karin Blechingberg, vill 
dock poängtera att förore-
ningar finns på hela området.

– Man ska vara försiktig 
med att dra gränser, men 
huvudstudien har visat på 
högre grad av föroreningar 
i det norra och mellersta 
området. 

Kostnaden för att sanera 
marken i Älvängen motsva-
rar närmare halva summan 
som regeringen avsatt för 
sanering och återställning av 
förorenade områden under 
2014. 

– Det är ju betydligt fler 
än vi i Ale som har behov av 
att sanera förorenad mark, 
säger Paula Örn, som menar 
att Lena Eks svar inte var vad 
man hoppats på.

– Det var tråkigt att svaret 
mest blev en redogörelse av 
regelverket snarare än ett 
svar på vad man tänkt göra, 
men nu har vi förhoppnings-

vis uppmärksammat depar-
tementet om problemet 
och hoppas på att det pågår 
arbete bakom kulisserna. 
Om man bedömer att situa-
tionen är så pass allvarlig att 
den kan få nationell priorite-
ring, varför görs ingenting? 
Förstudien och huvudstu-
dien är klara och alla fakta är 
kända i målet, nu inväntar vi 
bara besked. 

Lång process
För att kommunen ska få 
beviljat bidrag från Natur-
vårdsverket måste först en 
ansvarsutredning göras, där 
man utreder om det finns 
verksamhetsutövare som 
kan ställas till svars för att ha 
orsakat föroreningarna och 
därmed kan tvingas bekosta 
en del av åtgärderna. 

– På alla tre delområden 
anser kommunen och kom-
munens konsult sig ha hittat 
verksamhetsutövare som kan 
få bidra med en viss kostnad. 
Hur mycket kan jag inte säga, 
men det är ingen stor del, 
säger Karin Blechingberg.

I Älvängens industriom-
råde står i dagsläget bygg-
nader och förfaller med en 
påtalad säkerhetsrisk som 
följd. En långdragen tvist 
mellan Ale kommun och en 
av fastighetsägarnas juridiska 
ombud har pågått i flera år, 
utan att man kommit fram 
till en lösning. 

K o m m u n i n v å n a r n a 
efterfrågar uppstädning på 
området, men något nytt 
lär knappast bli möjligt att 
bygga innan den förorenade 
marken har åtgärdats, en 
process som kan ta flera år.

– Först inväntar vi besked 
om bidrag från Naturvårds-
verket, sedan väntar projek-
tering, upphandling och vat-
tendom. Det är även begrän-
sat vilka tidpunkter på året 
man får utföra vattenarbete, 
säger Paula Örn.

(S)trider 
för sanering

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På krigsstigen för sanering. Socialdemokraterna Paula Örn, Rolf Gustavsson och Christina Oscarsson oroar sig över de uteblivna beskeden om åtgärder vid Älvängens industriområde. Riks-
dagsledamoten Oskarsson har bland annat ställt konkreta frågor till miljöminister Lena Ek (C), men hon var inte nöjd med svaret.
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ALE. Nu har kultur och fritidsnämnden utsett 
Ale kommuns kulturstipendiater för 2013. 
Årets belöningsstipendium delas mellan två 
stipendiater med följande motiveringar:

Margareta Bertling, grafiker får ett belö-
ningsstipendium på 3000 kronor.

”Genom ett långt och engagerat konstnär-
skap har Margareta Bertling mött och inspirerat 
många Alebor, unga såväl som vuxna och därige-
nom spridit intresset för konst.”

Anders Lundin, filmare, får belöningssti-
pendium på 3 000 kronor.

”Med ett brinnande intresse för historia, 
händelser och personliga berättelser har Anders 
Lundin skapat ett levande tidsdokument för 
framtida generationer. Genom filmen Livet på 
Surte synliggörs en viktig epok i Ales industri-
historia.”

Årets arbetsstipendium delas mellan två 
stipendiater.

Mirna Ticona de Burman, bildkonstnär, 
får ett arbetsstipendium på 19 000 kronor.

”I ett mångkulturellt konstprojekt kring iden-
titet och kultur vill Mirna Ticona de Burman 
kunna berätta om människors drömmar i dialog 
med Alebor från olika delar av världen.”

Rolf Mårtensson, musiker, får ett arbets-
stipendium på 5 000 kronor.

”För att anpassa sin spelstil efter barockens 
ideal och dess speciella uttryck vill Rolf Mårtens-
sonbredda samt fördjupa sina färdigheter inom 
barockmusiken.”

Stipendierna kommer att delas ut vid 
Konsert i juletid med Linda Lampenius och 
Daniel Lindström i Ale Gymnasium sönda-
gen den 1 december.

Filmaren Anders Lundin är en av årets kulturstipendiater. Stipendiaterna kommer att upp-
märksammas i samband med Konsert i juletid söndagen den 1 december.

Årets kulturstipendiater utsedda

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se

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

Hos Ale El ska du alltid känna dig 
trygg med att vi fokuserar på:

• Bra kundservice

• Bra elpriser

• Hög leveranssäkerhet

• Att bygga framtidens elnät

• Stödja föreningslivet i Ale

Som medlemsägd ekonomisk 
förening finns vi till för dig!

Vår vision

Med kundupplevd 
Närhet, Trygghet och 
Enkelhet ska Ale El ha 

Sveriges nöjdaste elkunder

NÄRA
TRYGGT
ENKELT

Handelsbanken Surte Tel 031-336 15 80

Livet på Surte
”Det är dags att göra film om glasbruket och om dem som arbetat där 

och vet hur det en gång i tiden såg ut i Surte. Det finns massor av  
händelser som är värda att dokumentera och fortfarande finns många 
i livet som var med när det begav sig. Det är en fantastisk möjlighet för 
oss som inte fick vara med att få kunskap och inblick i hur livet var då.”

ETT GLASBRUKSSAMHÄLLE I SVERIGE
En film av Anders Lundin

Datum: Torsdagen 28 november
Tid: kl 18.00–20.00

Plats: Konferenssalen i Nya Hyttan  
på Glasbruket, Kvarnvägen 3

Anmälan via telefon: 031-336 15 80 eller 
mail: surte@handelsbanken.se senast 20 november

Hjärtligt välkommna! Allison, Mikaela och Lovisa

Vi bjuder på adventsfika!
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

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

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

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

www.kungalvssolskydd.se

NÖDINGE. De började 
som elever och gick ut 
som artister. 

I fredags återför-
enades ett 20-tal före 
detta musikelever på 
Ale gymnasium där de 
bjöd på två bejublade 
reunionföreställningar.

Några tog studenten i våras, 
andra för flera år sedan. Det 
som förenar dem är att de alla 
har varit elever på Ale gymna-
siums musikprogram.

– En reunionkonsert är 
något jag velat göra länge, 
säger läraren Ingegerd 
Andersson, som i fredags 
lyste av stolthet över artister-
nas färdigheter.

Med stor charm, självsä-
kerhet och inlevelse bjöd de 

på såväl gammalt som nytt 
och allt från rock och pop till 
visa. 

Första konserten hölls vid 
lunchtid, då med publik från 
Nödingeskolan och Kyrkby-
skolan. Frontmannen Joakim 
Erlandsson hade dessutom 
en egen liten fanclub bestå-
ende av barn från Äppelgår-
dens förskola där han jobbar. 

Senare på kvällen gavs en 
välbesökt föreställning för all-
mänheten.

Showen inleddes med en 
sällsamt kraftfull version av 
Coldplay-låten ”Fix you” följt 
av Robyns känslofyllda ballad 
”Be mine”. 

Frida Braxell, som tog 
studenten 2008 och förra 
året släppte sitt debutalbum 
”Fattiga riddare”, sjöng sin 

signaturmelodi ”Fiddelie” – 
hennes smeknamn som barn.

Sommarnostalgi med 
Håkan Hellströms ”Den 
fulaste flickan i världen”, 
schlagerdisco till ”Stay the 
night” och en resa tillbaka 
till 50-talets Tennessee med 
”Suspicious minds” tillsam-
mans med klassisk opera och 
musikalsång blev en riktig 
fullträff. Hatten av för Ale 
gymnasiums ”old stars”, som 
återförenades för en dag!

bobutiken ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 www.svenskfast.se/aLe

Välj den  
mäklare som 
har köparna!

Fr vänster: Niclas Hylander (mäklare), Daniel Eriksson (mäklare/butikschef), Christoffer Brandin (mäklare), 
Monica Carlsson (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent), Nadia Largo Westin (mäklare),  

Marie Engström (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), Lars-Erik Eriksson (mäklare/franchisetagare).

www.svenskfast.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Proffsig reunionkonsert 
med tidigare musikelever 

Återvände som artister

Frida Braxell, som förra året släppte sitt debutalbum "Fattiga riddare" ackompanjerades av 
bland andra Stefan Lindström, Troy Andersen och Niclas Olsson.

Ellenor Lorentsson, Ellinor Hellborg, Elin Rubinsson, Alexan-
dra Carlsson-Tenitskja, Isabel Andersson, Amanda Bankei.

Joakim Erlandsson och Troy Andersen gav järnet i Suspici-
ous minds och fick med sig hela publiken.

Amanda Bankel

Robin Lillfors

Ellinor Hellborg 

Återvände som stjärnor
– Proffsig reunionkonsert med tidigare musikelever 

NÖDINGE. De började som elever och gick ut som artister. 
I fredags återförenades ett 20-tal före detta musikelever på Ale gymnasium där de bjöd på två bejub-

lade reunionföreställningar.

Några tog studenten i våras, andra för flera år sedan. Det som förenar dem är att de alla har varit elever 
på Ale gymnasiums musikprogram.

– En reunionkonsert är något jag velat göra länge, säger läraren Ingegerd Andersson, som i fre-
dags lyste av stolthet över artisternas färdigheter.

Med stor charm, självsäkerhet och inlevelse bjöd de på såväl gammalt som nytt och allt från rock och 
pop till visa. 

Första konserten hölls vid lunchtid, då med publik från Nödingeskolan och Kyrkbyskolan. Front-
mannen Joakim Erlandsson hade dessutom en egen liten fanclub bestående av barn från Äppelgårdens 
förskola där han jobbar. 

Senare på kvällen gavs en välbesökt föreställning för allmänheten.
Showen inleddes med en sällsamt kraftfull version av Coldplay-låten ”Fix you” följt av Robyns käns-

lofyllda ballad ”Be mine”. 
Frida Braxell, som tog studenten 2008 och förra året släppte sitt debutalbum ”Fattiga riddare”, sjöng 

sin signaturmelodi ”Fiddelie” – hennes smeknamn som barn.
Sommarnostalgi med Håkan Hellströms ”Den fulaste flickan i världen”, schlagerdisco till ”Stay the 

night” och en resa tillbaka till 50-talets Tennessee med ”Suspicious minds” tillsammans med klassisk 
opera och musikalsång blev en riktig fullträff. Hatten av för Ale gymnasiums ”old stars”, som återför-
enades för en dag!

JOHANNA ROOS

/HG

CLEMENTINER

995
SPANIEN, KLASS 1

MAX 3 KG/HUSHÅLL

/KG

ERBJUDANDE
ShoppaSnabbt

cantadou
125 g, olika sorter

Max 2 st/förmånskund

Jfr. pris 116:-/kg

cantadou

2 FÖR

25:-
Max 2 st/förmånskund

ShoppaSnabbt

cantadou
125 g, olika sorter

Max 2 st/förmånskund
Max 2 st/förmånskund

Jfr. pris 116:-/kgMax 2 st/förmånskund

Jfr. pris 116:-/kg

cantadou
125 g, olika sorter

Max 2 st/förmånskund fl äsk-
kotlettER

4995
färska svenska i skivor

MED BEN, av gris 

/KG

fl äskfi lé

8995
färsk svensk, av gris 

/KG

torskfi lé

69:-
Gadus Morhua

FISKAD I ÖSTERSJÖN
MAX 3 kg/hushåll

/KG

449:-/ST

SPARA
450:-

DAMMSUGARE
Smidig dammsugare för hemmet. 
Effekt 1800W, sugeffekt 360W, slang 
1,5 m, mjukstart. 
Ord. pris 899:-

City Gross special!

sillfi lé
Clupea harengus
Fiskad i Östersjön

Snart daxatt lägga in julsillen!

3495
/Kg

culinesse

10:-
milda 500 ml

jfr. pris 20:-/liter

/ST

RÖKT KORV

695
HAGA PETTERS

Från delidisken

alltid färsk fi sk & skaldjur 
från säkra bestånd, i vår 
manuella fi skavdelning

Färsk fi sk

 reservation för 
slutförsäljning!

Special  Tel 0303-24 54 00

9-19 9-17
Lörd-söndMånd-fred

BUTIK

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

8-21
Månd-fred

8-19
Lörd-sönd

Priserna gäller 
t.o.m. 24/11 2013.
Reservation för slutförsäljning 
och eventuella tryckfel.

sköljmedel 

10:-
softlan 750 ml

obs! endast outdoor fresh,
apple blossom

och vanilla orchid
jfr. pris 13,33/st

/ST
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ÄLVÄNGEN. Älvängen 
centrum ska få ett nytt 
konstverk.

Ale kommun inbju-
der yrkesverksamma 
konstnärer att anmäla 
intresse för skissupp-
drag avseende konst-
närlig gestaltning för 
att hylla Ivar Arose-
nius.
– Vi önskar att konsten ska 
vara poetisk och lekfull i Aro-
senius anda med utgångs-
punkt i hans konstnärskap 
som många gånger präglades 
av dualismen mellan dröm 
och verklighet, idyll och 
tragedi, säger Sofie Pheiffer 
Rittfeldt, kultursamordnare i 
Ale kommun.
Trots att Ivar Arosenius 
(1878-1909) bodde och 

verkade under en mycket 
begränsad period i Älvängen 
lyckades konstnären och till-
lika bilderboksförfattaren, 
den korta tiden till trots, 
producera en stor del av sin 
totala produktion just här. 
Vem som får det ärofyllda 
uppdraget att göra den 
konstnärliga gestaltningen, 
som hyllning till Ivar Aro-
senius, offentliggörs första 
veckan i april nästa år.

– I första skedet inbjuds 
konstnärer till att lämna 
intresseanmälan som ska vara 
Ale kommun tillhanda senast 
den 6 december, förklarar 
Sofie Pheiffer Rittfeldt.

Konsten ska tillföra miljön 
ett estetiskt och inspirerande 
värde. Vidare kan konsten 
gärna bidra till att stärka 

besökarens upplevelse av 
platsen.

– Verket ska realiseras och 
placeras utomhus på central 
och allmän plats i Älvängen 
nästa höst.

Projektet genomförs som 
ett urvalsförfarande med 
intresseanmälan i enlighet 
med lagen om offentlig upp-
handling. Urvalet kommer 
att göras i två steg.

– Urvalet görs utifrån 
en rad olika aspekter, bland 
annat estetiska och konstnär-
liga värden, samverkan med 
miljö och arkitektur samt 
hållbarhet, avslutar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt som är 
utsedd till att besvara frågor 
om projektet.

JONAS ANDERSSON

Ivar Arosenius hyllas
– Älvängen berikas med konstverk

Ett konstverk som hedrar minnet av Ivar Arosenius kommer att bli verklighet i Älvängen. 
Bilden är tagen på Repslagarmuseet där den kände konstnären alltid kan beskådas.  

ÄLVÄNGEN. DHR Ale och 
Studiefrämjandet bjuder in 
till ett informationsmöte 
om servicehundar. Mötet 
kommer att äga rum i Akti-
vitetshuset i Älvängen tors-
dagen den 5 december.

– Det är kostnadsfritt. 
Fika kommer att finnas 

till försäljning för den 
som önskar, säger Gunilla 
Wallengren, ordförande i 
DHR Ale.

Maria Bertman, som 
själv har en servicehund, 
kommer att redogöra för 
vilken hjälp som finns att få 
av våra fyrfotade vänner.

– Hon kommer att upp-
lysa om vilka raser som är 
bäst anpassade för olika 
uppgifter, berättar Gunilla.

Eftersom det finns 
begränsat med platser 
rekommenderas föranmä-
lan till Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Informationsmöte om servicehundar
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**

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 329 800 kr.

Dieselvärmare • Climatronic, 2-zons klimatanläggning • Farthållare • Komfortstolar 

fram med svankstöd, förarsida elektriskt ställbar ryggstödslutning och svankstöds-

inställning • Lättmetallfälgar Barcelona 16 tum • Färddator Plus • Radio RCD 510 • 

Regnsensor • Multifunktionsratt i läder • Dekorpanel Iridium • Drag • Backkamera

Utrustad med bland annat:

-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Passat Variant TDI 140 4MOTION 
BlueMotion Technology Masters.

BILAB 
VINTER 

EDITION!

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär 

julklapp

världens
bästa

Vi på Nordic Wellness önskar dig en riktigt god jul!

NORDIC WELLNEss äLVäNGEN
Sventorpsvägen 2
nordicwellness.se

öppet
05-23

den 1 december öppnar vi

1500 toppfräScha kvm

på handelSplatS älvängen

450kR
ord priS 
900 kr

10-kort 1995kR
kontant

guldkort+ 6 mån

2495kR
kontant

Alla aktiviteter 12 mån

haLVa
pRIsEt!

lokalt kort

lokalt kort



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!
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Josephine Kinnander
17 år, Nödinge

Studerar: Estetiska programmet, Donnergymnasiet, andra året
Drömyrke: Vet inte
Drömresa: Thailand
Vem får följa med?: Pojkvännen
Sångerfarenheter: Musiklinje på gymnasiet, sång- och gitarrlektioner 6 år
Fritidsintressen: Sjunga, umgås med vänner och pojkvän, shoppa
Min bästa sida: Jag står för vad jag tycker
Min sämsta sida: Lättirriterad
Varför vill du bli Ale lucia?: Kul grej
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Malin Hysing
16 år, Nol

Studerar: Sång, Rytmus Göteborg, andra året
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 vill du bli Ale lucia?: För jag älskar att sjunga
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Miranda Hiltunen
18 år, Älvängen

Studerar: Estetiska programmet musik sång, Rytmus, tredje året
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 vill du bli Ale lucia?: Älskar att sjunga och det skulle vara en möjlighet att bli sedd i Ale
Favoritjulsång: Betlehems stjärna

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
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu har vi startat försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bekväma bostads-
rätter med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge. Välj bland 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: 24 nov kl. 11 i nya grannfastigheten Brf Aleäng, samling vid Torkels Kulle 2 
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära till 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 minuter med pendeln.
Tomtvisning: 24 nov kl. 11-13 på Mejerivägen, Nödinge     
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Visning på söndag!
Vi    stora balkonger

Prisvärda
radhus!

Everyone deserves a break.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Båtresa t/r över dagen. Julbord och underhållning fr 29/11.
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Julbord   249:-

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

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

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

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

RONDEN
POLIS

Strax efter klockan åtta på lördagskvällen inträffar en trafik- 
olycka på E45 i Surte. En personbil kolliderar med en älg i 
höjd med Hotel Surte. Olyckan sker i norrgående körriktning. 
En vuxen förs till Kungälvs sjukhus och två barn transporte-
ras till Barnsjukhuset i Göteborg med okända skador. Älgen 
dog.

Bil kolliderade med älg

ALE. Nu lanserar Väst-
trafik ett nytt tv-system på 
tre av sina pendeltågslinjer, 
däribland Alependeln. TV4-
Gruppen står för både inne-
håll och försäljning i det nya 
tv-systemet.

Västtrafiks nya tv-system 
installeras till årsskiftet på 
Västtrafiks pendeltåg i ett 
pilotprojekt som kommer 
att pågå i ett år. Västtrafiks 
kunder på de aktuella sträck-
orna kommer därmed att 
kunna ta del av både nyheter, 

sport, väder, lokala inslag och 
trafikinformation.

– Vi vill erbjuda våra 
kunder nya möjligheter att 
få del av snabb och relevant 
information på ett nytt och 
underhållande sätt. Vi vet att 
det är något som våra kunder 
efterfrågar och det kommer 
att bidra till en bättre rese-
upplevelse, säger Maria 
Björner Brauer, enhetschef 
på försäljning och marknad 
Västtrafik.

ppp

Pendeltågs-TV blir verklighet

Måndag 11 november
Stökig snattare
Snatteri samt hot mot tjäns-
temman rapporteras från Ica 
Kvantum i Nödinge. En stökig 
och aggressiv snattare ertap-
pas av en butikskontrollant 
som larmar polisen.

Tisdag 12 november
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott på Södra Klö-
verstigen i Nödinge. Tre miss-
tänkta gärningsmän tar sig in 
i lägenheten med hjälp av en 
kofot. En projektor, tv samt 
mediciner tillgrips. I samband 
med inbrottet gör sig männen 
också skyldiga till djurplågeri 
då de häller chilisås i ansiktet 
på en katt.

Onsdag 13 november
Misshandel
En 13-årig tjej från Skepplanda 
utsätts för misshandel i vänt-
hallen på Älvängens pendel-
tågsstation.

Torsdag 14 november
Bil av vägen
På E45, vid Alekrossen i norr-
gående riktning, kör en bil 
av vägen vid 20.30-tiden. Det 
uppges att det är minst tre 
personer i bilen. Det uppstår 
totalstopp i trafiken norrut.

Fredag 15 november
Trafikolycka
I en rondell på Nödingevägen i 
Nödinge får en personbil sladd 
och kör ner skyltar. Inga kända 
personskador. Föraren är en 
15-årig kille.

Lördag 16 november
Inbrott
Okända gärningsmän krossar 
ett skyltfönster till Axums 
Järn i Älvängen och tillgriper 
maskiner samt ljusstakar.

Söndag 17 november
Stöld i Nödinge
Strax före klockan två sker 
en stöld i Nödinge. Vid Södra 
Trolleviksvägen kontrolleras 
två män vid en anmäld stulen 
släpkärra. På släpet har 
männen lastat två och en halv 
kabeltrumma med tråd och 
ett större elverk. Detta tas i 
beslag och männen grips.

BIDRAGSANSÖKAN
Stödföreningen Vaken – Vaknafonden – stöttar föreningslivet i Ale.

Tisdag 26 november sammanträder styrelsen på nytt. 
Ny aktiviteter och satsningar för barn och unga prioriteras.

Ansökningshandlingar hittar ni på www.vakna.ale.se 
under fliken Stödföreningen.

Du kan också mejla: thomas.berggren@ale.se 
eller posta din ansökan till Stödföreningen Vaken, Göteborgsv 94, 

446 33 Älvängen.
Vi behöver din ansökan senast tisdag 26 november.



HÅLANDA. För exakt 
30 år sedan stod hon 
på samma scen som 
Carola i schlager-SM 
1983.

För countrysånger-
skan Kerstin Dahlberg 
har musiken varit både 
en livräddare och en 
outtömlig källa till 
glädje. 

I stillheten vid den 
spegelblanka Hålsjön 
har hon hittat hem.

Där lever både mu-
siken och alla otroliga 
minnen vidare. 

Hennes historier är häp-
nadsväckande, livfulla, osan-
nolika och stundtals sorgliga. 
När hon berättar får man en 
känsla av att hon levt betyd-
ligt fler liv än ett. 

Innan 30 hade hon hunnit 
uppleva mer än vad många 
gör under en hel livstid.

Utanför köksfönstret har 
ett lätt regn börjat falla över 
Hålsjön. Vyn från verandan 
sträcker sig långt bortanför 
trädtopparna där novem-
bersolen blygsamt tränger 
igenom det regntyngda 
molntäcket. Nedanför huset 
skymtar djurgårdarna, där 
hundar och katter bor inack-
orderade i ett eget litet para-
dis. I över 10 år har Kerstin 
Dahlberg och livskamraten 
Anders Karnbrink drivit 
djurpensionatet Fyrfota 
vänner, efter att ha hittat 
drömtomten i Hålanda.

Det är en ödmjuk coun-
trysångerska som plockar 
fram några kantstötta vinyl-
plattor och en tjock klipp-
bok med tidningsartiklar, de 
flesta daterade på 80-talet.

Bilder av den sockersöta 
Kerstin Dahlberg med det 
röda hårsvallet prydde såväl 
tidningsuppslag som skiv-
omslag. Den småländska 
dialekten bryter igenom när 
hon berättar:

– När vi skulle ta omslags-
bilderna till skivan ”Morgon 
här är mitt liv” minns jag att 
fläkten hade gått sönder och 
det var ju viktigt med vind i 
håret på den tiden. Det slu-
tade med att producentens 
fru fick stå bakom och fläkta 
med ett skivfodral.

Kronobergaren skrev den 

26 februari 1983: ”Kerstin 
från Älmhult: Sjöng sig in i 
schlager-SM – per telefon!”

När Aftonbladet den 6 
januari 1983 presenterade de 
tio artisterna i den svenska 
melodifestivalen syns bland 
andra ”Bert Karlsson-fyn-
det” Carola Häggkvist, 
”veteranen” Kikki Daniels-
son och ”Nygammalt-debu-
tanten” Kerstin Dahlberg. 

Bilden av en sångerska i 
världsklass, som hamnade i 
rampljuset med både dans-
band och schlagerhits, men 
som alltid hållit countryn 
närmast hjärtat, växer fram. 

Abba-vågen
Själv hade hon bestämt sig 
redan som 8-åring.

– Då sa jag till mamma att 
jag skulle bli ”sjungerska” 
när jag blev stor.

Vid 19 års ålder började 
hon ta gitarrlektioner av 
musikläraren Ulf Stenqvist. 
Det var också han som öpp-
nade den första magiska 
dörren. 

– Han var ett riktigt coun-
tryfreak och när en vän till 
honom sökte en sångerska 
till sitt bluegrassband Hill-
billy Heroes tipsade han 
om mig. Vi åkte sedan runt 
i en gammal Volvo PV och 
spelade på olika ställen i 
Växjötrakten. 

Genom bandet kom hon 
även i kontakt med en av 
Sveriges första steelguitar-
gitarrister och i mitten av 
70-talet slog hon igenom 
som sångerska i dansbandet 
Canyons, som med den över-
satta Abba-låten ”Jag har 
väntat på dig” gick rakt in på 
Svensktoppen. 

– Att komma med på 
Svensktoppen var på den 
tiden som att öppna pär-
leporten. Alla folkparker 
lockade besökare genom att 
spela svensktopphits.

Gruppen blev profes-
sionell och började spela på 
heltid och särskilt stora blev 
de i Danmark. 

– Där utklassade vi Lasse 
Stefanz i NonStop, alltså när 
banden turas om att spela 
under en hel kväll. Vi red på 
Abba-vågen och vann hela 
publiken med ”Take a chance 
on me”. 

En svår tid
Kerstin Dahlberg har alltid 
följt sin känsla, låtit sponta-

nitet leda vägen och tackat 
ja betydligt fler gånger än 
nej. Det har format hennes 
innehållsrika liv och lämnat 
tusentals minnen efter sig 
– minnen hon aldrig skulle 
vilja vara utan, men det har 
även funnits svåra stunder. 

– När jag var 27 hade jag 
redan en lång karriär som 
sångerska bakom mig och 
under ett sabbatsår från 
musiken hade jag även hunnit 
utbilda mig till chefssekrete-
rare i Brighton. Samma år 
blev jag änka.

Den tragiska bortgången 
av Hans Eng, hennes dåva-
rande make och tillika kapell-
mästare i Canyons, omskrevs 
i tidningarna. Han hade då 
varit sjuk i cancer under en 
tid, men hans plötsliga bort-
gång kom som en chock. 

– Det var en riktigt jobbig 
period i mitt liv och mitt sätt 
att hantera Hans bortgång 
på var att fortsätta sjunga och 
arbeta hårt. Jag har haft det 
ganska tufft även tidigare i 
livet och jag kan ärligt säga 
att musiken har räddat mig. 
Jag levde hela mitt liv genom 
sången och om man upplever 
att jag sjunger med känsla är 
det troligtvis för att det finns 
mycket att hämta ifrån. 

Canyons lades ner och 
för Kerstin började istället 
en lovande solokarriär att ta 
fart. Efter att ha medverkat 
i Nygammalt – den tidens 
Allsång på Skansen, där hon 
ackompanjerades av Sten & 
Stanley fick skivbolagsdi-
rektören Bert Karlsson upp 
ögonen för Kerstins talang 
och kom senare att lansera 
hennes soloskiva.

Under några succéår sjöng 
hon även i countrybandet 
Lone Star Band, som spelade 
på Lone Star Café i Stock-
holm, på en pub i Nordstans 
källare i Göteborg och i folk-
parkerna.

– Vi hade klippkort på 
tåget och jag minns det som 
en väldigt rolig tid.

Välkänd klänning
Hon har genom åren spelat 
med såväl Robert Wells, 
Elisabeth Andreassen och 
Björn Afzelius som Jerry 
Le Lewis, Wanda Jackson 
och inte minst countrylegen-
den Red Jenkins. 

Ett tag visste alla vem 
Kerstin Dalberg var och på 

Stockholms gator hade hon 
pressfotograferna efter sig.

– Jag lyckades nog ändå 
behålla mycket av min inte-
gritet och jag tyckte att allt 
sammans var otroligt kul.

Mest uppmärksamhet 
blev det kring schlager-SM 
1983 på Palladium i Malmö, 
där hon ställde upp med 
låten ”Här är min sång till 
dig”, samma år som Carola 
vann med ”Främling”.

– Jag åkte buss dit till-
sammans med Carola, men 
inte hem, säger Kerstin och 
skrattar. 

På en galge i garderoben 
hänger den blåa schlager-
klänningen med volanger, 
som för bara två år sedan fick 
återse dagens ljus. 

– 2011 blev jag tillfrågad 
att sjunga melodifestival-

låten på Pridefestivalen i 
Stockholm. 17 000 männ-
iskor var på Kungsträdgår-
den den dagen och när jag 
sjungit färdigt sa jag, helt 
utan att tänka: ”Klänningen 
har kommit ut ur garderoben 
på rätt ställe” och det möttes 
såklart av ett stort jubel från 
publiken. 

Ny singel
Regnet har avstannat och 
över Hålsjön sprider sig istäl-
let ett aprikosfärgat skim-
mer. Vattendropparna på 
fönstret glänser i de spröda 
solstrålarna.

Den norska skogskatten 
Balder tassar fram till Ker-
stin och stryker sin ljusröda 
päls mot hennes ben. 

På landet hör hon hemma 
– i Hålandas djupa skogar 

där tystnaden 

nästan går att höra, bland 
sina många fyrfotade vänner 
och med sin Anders.

Ändå lockar scenen fort-
farande och passionen för 
countryn har inte svalnat en 
grad sedan glansdagarna på 
80-talet. 

Även på senare år har 
hon uppträtt på ett flertal 
countryfestivaler och under 
en spelning på Avesta teater 
för tre år sedan föll den 
amerikanska countrysånga-
ren Billy Yates för Kerstins 
röst. Han ville att hon skulle 
sjunga några av hans låtar 
och nu är singeln ”Next day 
after you” äntligen klar.

– Jag är jättestolt över 
att få samarbeta med Billy 
och jag hoppas att singeln 
kommer att spelas även i 
USA. En dröm vore att en 
dag få sjunga den där tillsam-
mans med honom. 

På väggen i vardagsrum-
met hänger tidningsurklipp 
och bilder från Kerstins 
långa karriär som sångerska. 
Det är Anders som hängt upp 
dem intill den egenbyggda 
baren som fått namnet Lone 
Star Bar. 

– Skulle jag dö idag skulle 
det liksom kännas okej. Jag 
har gjort allt jag velat, men 
det har jag sagt länge, säger 
Kerstin Dahlberg.
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Stjärnglans i bagaget
– Countrydrottningen Kerstin Dahlberg hittade lugnet i Hålanda

Kerstin Dahlberg

Ålder: 58
Bor: Hålanda
Uppvuxen: Växjö/Älmhult
Gör: Driver hund- och kattpensio-
natet Fyrfota vänner tillsammans 
med sambon Anders Karnbrink. 
Har en lång bakgrund som sånger-
ska, framför allt inom country.
På meritlistan: Slog igenom som 
sångerska i dansbandet Canyons 
på 70-talet, sjöng i melodifesti-
valen 1983, sångerska i ett flertal 
countryband – bland annat Lone 
Star Band, uppträdde på Stock-
holm Pride 2011, släppte nyligen 
singeln ”Next day after you” i 
samarbete med den amerikanska 
countrysångaren Billy Yates.

TEXT

Johanna roos
johanna@alekuriren.se

Kerstin Dahlberg, uppvuxen i Småland och numera boende i Hålanda, slog igenom som sång-
erska i dansbandet Canyons på 70-talet, men countryn har hon alltid hållit närmast hjärtat.

Artisterna i schlager-SM 1983 presenteras.
Skivbolagsdirektören Bert Karlsson lanserade Kerstin Dahl-bergs soloskiva på 80-talet.

2013  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren

alekuriren  |   nummer 42  |   vecka 47  |   2013

19

Samrådet kring Västlänken, Göteborgs nya pendeltågstunnel, 
går vidare – och den här gången bjuder vi in till öppet hus med 
fokus på förslag inför byggskedet. Platsen är Älvrummet på 
Kanaltorget, mellan Nordstan och GöteborgsOperan i Göteborg.

Representanter från Trafi kverket fi nns på plats och bland annat 
behandlas hur Västlänken kan byggas, vilka service- och 
arbetstunnlar som behövs, vilka anläggningar ovan jord som 
planeras och hur det fortsatta arbetet ser ut.

Ställ dina frågor och kom med dina synpunkter. Vi fi nns på 
plats vid följande tillfällen:

Onsdag den 27 november kl 15.00–19.00
Lördag den 30 november kl 11.00–15.00
Tisdag den 3 december kl 15.00–19.00

Och kom ihåg att du dessutom kan få kontinuerliga nyheter 
om Västlänken till din mejlkorg genom att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev! Anmäl dig på www.trafi kverket.se/vastlanken

I ÄLVRUMMET! 
SAMRÅD OM VÄSTLÄNKEN

konvent 

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

Ä L V Ä N g E N  S P O R T L I F E

•  MXDC säljer träningskläDer  
kl 11-15

• tävlingar i gyMMet

• Xtravaganza

• Delta i stjärnChansen

• Pt i gyMMet

•  alla är hjärtligt välkoMna!  
Medlem som icke medlem

•  ring oCh boka Dig reDan nu 
tel: 0303-746660

Lördagen den 23 november 08.30-16.00

schema under dagen

08.45–09.45 Bodybalance
10.00–11.00 Afrodance
10.00–11.00 Cykelaktivio
11.15–12.15 Lesmillskavalkad
12.15   Trubadur,  

 tapas och mingel.
12.30   Modevisning  

från Pfager Ljuva hem

13.15–14.00 TRX BLAST
13.15–14.00  Zumba toning

14.15–15.45 Utmaningen

En dag full med träning, 
glädje och inspiration!

Tar fasta på ljuset
Advent närmar sig och snart skrider Kyrkbyskolans luciatåg fram i mörkret.
För musikläraren Mia Odlöw är då det mångkulturella perspektivet viktigt.

Som körsamordnare inom Star for life vet hon hur givande det är med utbyte.

Hur går det med förbere-
delserna inför lucia?
– Det går bra, kören övar 
för fullt. 

Hur traditionell är reper-
toaren?
– Jag har som målsättning 
att det ska vara ett mångkul-
turellt luciatåg med inslag 
från bland annat mellanös-
ten och från keltisk musik. 
Alla ska kunna känna igen 
sig. Det kan handla om att 
man spelar ett annorlunda 
instrument eller lägger till 
nya instrumentala inslag till 
traditionella julsånger. Jag 
hämtar inspiration från olika 
håll, något år använde vi oss 
till exempel av en vinjett till 
en norsk julkalender. Det 
viktigaste budskapet med 
lucia tycker jag är att ta fasta 
på ljuset – att våga ta för sig 
och låta sitt eget ljus, sin 
inre kraft skina, då låter man 
även andra göra likadant.

 Hur är din relation till 

julen?
– Jag älskar jul! Det är så 
mysigt och otroligt vackert 
med alla ljus. Den enorma 
musikaliska repertoaren som 
hör julen till är helt fantas-
tisk och väldigt stämnings-
full. 

Vad är viktigast i julfiran-
det?
– Att jag och min man firar 
med båda våra familjer. Vi 
är båda musiklärare och 
har många musikintresse-
rade i släkten så vi spelar 
och sjunger mycket när vi 
träffas.

Du är även engagerad 
i arbetet med det afri-
kanska utbildningspro-
grammet Star for life, 
bland annat som samord-
nare för kören. Vad var 
det du fastnade för?
– Musiken är en central del 
i Star for Life, liksom det 
internationella perspekti-
vet. Vi har mycket att lära 

från den afrikanska musik-
kulturen, inte minst när det 
kommer till ”feeling”.

I februari var du i Syda-
frikanska KwaZulu-Natal, 
som en av representan-
terna för Ale kommun. 
Hur var din upplevelse?
– Omvälvande. Det man 
slogs av var den enorma 
energin som fanns ute på 
skolorna, trots de knappa 
medlen. Det var en häftig 
upplevelse och jag åker 
gärna tillbaka någon gång.

Vad är förhoppningen när 
Star for life nu införs på 
Ales högstadieskolor?
– Att Ales ungdomar ska 
känna att de kan påverka 
sina liv och förstå varför det 
är viktigt att jobba målmed-
vetet. Även att de ska kunna 
lyfta blicken och känna att 
de ingår i en internationell 
gemenskap. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Mia Odlöw  
Ålder: 40
Bor: Mölndal
Gör: Undervisar i musik och engel-
ska på Kyrkbyskolan
Familj: Maken Torbjörn, dottern 
Beda 7
Intressen: Musik, teater, samhälls-
frågor
Lyssnar på: Mycket klassiskt och 
jazz, men själva grejen med musik 
är att kunna lyssna på allt.
Äter helst: Fiskgryta
Reser helst till: Städer med 
mycket kultur
Bästa med juletider: Alla ljus och 
den stämningsfulla julrepertoaren
Sämsta med juletider: Överhäng-
ande risk att man försöker för 
mycket att få det mysigt så att det 
istället blir stressigt och ”omysigt”. 



GÖTEBORG. Det blev 
ingen kvalfest för Nol 
IK.

Klubben får harva 
vidare i sexan.

– Inte mycket att 
säga om, vi räckte inte 
till. Men visst är det 
surt när vi är så nära, 
säger Noltränaren Pe-
ter Karlsson.

Det var ett gyllene tillfälle 
som dök upp efter att Nol 
gått fram som en ångvält i 
division 6 D Göteborg. Som 
tvåa i serien fick laget chan-
sen att kvala till division 5, 
där tre av fyra lag gick upp.

– Jag hade unnat både 
killarna och klubben den 
framgången, men kanske var 
det ett år för tidigt. Fysiskt 
vägde vi lite för lätt. Våra 
unga killar har det tufft när 
motståndarna väger 85 kilo 
och dessutom bär på några 
års rutin också, menar Peter 
Karlsson.

Efter förlusten i den 
första av tre matcher vän-
tade Marieholm. Michael 
Hintze hade 
ett ribskott i 
första halvlek, 
men det blev 
M a r i e h o l m 
som fick sista 
ordet. Strax 
före pausvilan blir det ett 
missförstånd i Nols backlinje 
och Toni Abdou Ceesay fick 
fritt fram. Avslutningen var 
klinisk. Direkt i andra halv-
lek kom nästa kalldusch. 0-2 
och ridån gick ner. Marcus 
Hansson knoppade förvisso 
in ett fint inlägg av Bojan 
Illic, men det hann aldrig 
bli spännande. Nolförsvaret 
gick bort sig innan de hann 
börja kvitteringsjakten och 
1-3 var blytungt. Michael 
Hintze reducerade på nytt, 
men kvitteringen uteblev. 
Lördagens match mot Styrsö 
var med hänsyn till övriga 
resultat mer av hypotetisk 

karaktär. Lekstorp skulle 
behöva få storstryk samti-
digt som Nol behövde vinna 

med minst tre 
mål. Lite dra-
matik uppstod 
när Bojan Illic 
satte just 3-0 
och Lekstorp 
bara hade 0-0 

mot Marieholm. Matcherna 
spelades parallellt på Heden 
och när Lekstorp skickade 
in både 1-0 och 2-0 försvann 
allt hopp för Nol som ändå 
vann sin drabbning med 3-2.

– I efterhand känns för-
lusten mot Marieholm värst. 
Den matchen kunde vi ha 
vunnit. Nu får vi sörja ett tag, 
sen är det bara att ta nya tag. 
Vi förfogar över en bra trupp 
och det kommer fler chanser, 
avslutar Peter Karlsson.
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Nol räckte inte till i kvalet
– Tråkigt slut på en bra säsong

Nol försökte, men vägde för lätt i kvalet till division 5. Bojan Illic och Jesper Garvetti får ta 
nya tag. När besvikelsen lagt sig kan de se tillbaka på en riktigt bra säsong.

FOTBOLL
Kval till division 5
Nol IK – Marieholm 2-3
Styrsö – Nol IK 2-3

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dampremiär med mersmak
BOHUS. Det skrevs 
historia i Ale Arena i 
lördags.

Surte Bandyklubb 
bjöd inte bara på all-
svensk herrbandy, utan 
först ut var klubbens 
damlag.

Hemmalaget vann 
också premiären mot 
Mölndal. 
Surte mönstrade ett ungt 
talangfullt lag fostrade i 
samarbetet mellan Surte 
och Kareby IS. Mölndal har 

flera års erfarenhet av spel på 
denna nivå och är ett i allra 
högsta grad kompetent lag 
med spetskvaliteter framfö-
rallt i systrar Elin och Kajsa 
Hult.

Surte rivstartade och hade 
2-0 redan efter fyra minuter.
Charlotte Sellbeck avlos-
sade bössan vid båda tillfäl-
lena. En smakstart och skulle 
det visa sig matchavgörande. 
Mölndal reste sig och ska-
pade mängder av chan-
ser. En storspelande Ellen 

Ahrnberg tog både frilägen 
och en straff och såg till att 
Surte kunde gå till halvtids-
vila med 3-1 i ryggen. 

Kontrade
I andra halvlek tryckte Möln-
dal på för att åstadkomma en 
reducering. Reduceringen 
till 3-2 kom ganska omgå-
ende.  En straffsituation för 
Mölndal mynnade ut i en 
kontring och 4-2. 

Målet medförde att 
Mölndal tvingades kliva 

upp och satsa allt på 
ett kort för att komma 
ikapp. Det gav Surtes 
Ida Friman läge att 
med ett solomål stänga 
matchen. Slutresulta-
tet skrevs till 5-3 och 
seger i den historiska 
matchen. Stor glädje 
såklart. Nästa match i 
Ale Arena spelas den 
30 november och då 
står Kareby för mot-
ståndet.

ppp
Historiska tjejer. I lördags bjöd Surte BK på allsvensk dambandy 
för första gången och laget vann med 5-3 över Mölndal.

V Ä L K O M M E N  

T I L L  3 2 : E  U P P L A G A N  A V

A L E  G Y M N A S I U M  •  N Ö D I N G E

2 0  -  2 2    N O V E M B E R

B I L D A D  1 9 2 8

VÄLKOMMEN TILL 36:E 
UPPLAGAN AV NOLCUPEN

ALE GYMNASIUM • NÖDINGE
22 - 24 NOVEMBER

Mer information på www.nolcupen.se

20132013

SpELorDNING:
Fredag: P14
Lörd: P10, F12, F14
Sönd: P9, P11, P13www.laget.se/nodingesk

DAMER DIV 2 18:30 
NöDINgE vs Önnerediterna

FLICKOR 99 13:00 
NöDINgE vs Lysekil

FLICKOR 99 14:00 
NöDINgE vs Kärra

ONsDAg 20 NOV

söNDAg 24 NOV

ALE GYMNASIUM

NÖDINGE SPORTHALL

Välkommen

VECKANs
MAtChER 

Ale Torg

 

- Älska handboll

VILL DU SPELA 
HANDBOLL?

Alla är välkomna att prova på!

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

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

POJKAR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus

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

www.laget.se/alehf
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Ante Grip och Surte BK ryckte upp sig 
efter paus, men lyckades inte vända 
Lidköpings 5-2-ledning från första 
halvlek.

Första förlusten när Surte BK såg rött
BOHUS. En seger, en 
oavgjort och en förlust.

Så kan Surte BK 
sammanfatta sä-
songsinledningen i den 
allsvenska återkoms-
ten.

– Vi var inte på tå i 
första halvlek, därför 
blev det heller inga 
poäng idag. En match 
är i 90 minuter, sa trä-
naren Johan Ekängen 
något besviket.

Nu ska det omgående sägas 
att Ale Arenas stolta hem-
malag inte förlorade bara på 
grund av den egna insatsen – 

Lidköpings AIK består av en 
gedigen och mycket skrid-
skoskicklig trupp som drillas 
effektivt av meriterade träna-
ren Mikael Arvidsson. En 
del av spelarna är på gränsen 
till att få spela med elitseri-
elaget Villa permanent.

– Det är väl dessa spelare 
som utgör den största skill-
naden mellan oss idag, med-
höll Ekängen.

Det var en korrekt iakt-
tagelse, talangen och den 
målfarlige anfallaren Simon 
Artig, var ofin nog att peta in 
hela fyra mål bakom Surtes 
Alexander Wetterberg, något 
han med jämna mellanrum 

gör även i Villa i högsta ligan.
Det var ändå Surte som 

började bäst och 1-0 kändes 
logiskt. Mattias Wenstedt 
var sist på bollen efter en 
snygg uppåkning av Jens 
Samuelsson. Glädjen blev 
k o r t v a r i g . 
G ä s t e r n a 
r e p l i k e r a d e 
två minuter 
senare och 
när ytterligare 
tio minuter hade gått ledde 
LAIK med 3-1 som blir 5-2 
innan de första 45 minuterna 
är över.

– Vi gör ingen bra första 
halvlek. Det är bara indi-

viduella prestationer, inga 
organiserade anfall. Vi hade 
mycket att prata om i paus 
och killarna rycker upp sig. 
Andra halvlek är helt okej, 
vi är aggressivare och vinner 
boll högre upp i banan, säger  

Ekängen.
Ante Grip 

gav Surte nytt 
hopp när han 
hittade Mat-
tias Weinstedt 

med en fin genomskärare.
Hemmalaget radade upp 

hörnor och vann den statisti-
ken med 11-1. Vid ställnigen 
3-5 stod matchen och vägde. 
LAIK gick inte att känna igen 
från den första halvleken.

– Om det var vi som gjorde 
dem dåliga eller om de tap-
pade konceptet i andra ska 
vi låta vara osagt. Vi gör hur 
som helst allt mycket bättre 
i andra jämfört med första 
halvlek, menar Ekängen.

Dessvärre fick Lidköping 
det psykologiskt viktiga 6-3-
målet och istället för att sätta 
ordentlig press på gästerna 
kunde de röda andas ut. 
Martin Östling reducerade 
förvisso direkt efter genom 
en elegant soloåkning från 
eget mål, men trots en bättre 
andra halvlek lyckades aldrig 
Surte hota LAIK.

– Killarna är medvetna om 
vad som gick snett idag och 
vi ska lära av våra misstag, 
lovar Ekängen.

På lördag reser Surte till 
Tranås för att möta ett av 
seriens mest oberäkneliga 
lag. Förlust i premiären mot 

Blåsut med 9-7 och seger i 
lördags med 11-1 över Fril-
lesås.

– Det är ett skridskoskick-
ligt lag som vi har full respekt 
för. Det blir vår första borta-
match för säsongen och dess-
utom utomhus, minst sagt 
utmanande, avslutar Johan 
Ekängen.

INNEBANDY 
Lördag 23 november kl 14.45

BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

SURTE IS IBK 
vs

Guldhedens IK

Parkera på grusplan vid hallenMartin Östlings reduceringsmål till 4-6 var dagens behållning, åtminstone för hemmapubli-
ken, en soloåkning från egen målvakt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BANDY
Allsvenskan södra
Surte BK – Lidköpings AIK 4-7 (2-5)



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

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:-

NÖDINGE. Fem av sex 
poäng för Nödinges 
handbolls damer på de 
tre senaste matcherna.

Formen blir allt 
bättre.

Hur bra visar sig på 
onsdag, då serietvåan 
Önnerediterna hälsar 
på.

– Det blir lite av upp till 
bevis. Vi har tagit ett par kliv 
i vår utveckling sedan serien 
startade och framför allt 
bakåt har vi 
visat att vi kan 
hålla hög klass. 
För att vi ska 
ha en chans 
mot Önnere-
diterna som 
tillhör seriens två topplag 
måste allt klaffa, både framåt 
och bakåt, men det kan det 
mycket väl göra och då kan 
vi absolut vinna, säger en 
positiv NSK-tränare, Tony 
Lindskog.

Det finns skäl till opti-
mism efter fem av sex poäng 
på de tre senaste match-

erna. Med normal utdelning 
framåt i onsdagens hemma-
match mot Göteborgs Finest 
hade det varit full pott. Där 
var det istället ett felfritt 
försvarsspel och en blän-
dande målvakt i Amanda 
Lindskog som till sist gav 
oavgjort. I andra halvlek höll 
hon tätt under de inledande 
åtta minuterna och Nödinge 
kunde under den perioden 
hämta in halvtidsunderläget. 
Dessvärre avlöste de tekniska 
misstagen och felbesluten 
framåt varandra.

– Det 
hänger ihop 
med att vi har 
haft svårt att få 
ihop träning-
arna. Vi ställde 
upp med en 

niometersuppställning som 
knappt tränat tillsammans, 
säger Tony Lindskog som 
trots de många misstagen 
inte kunde vara alltför besvi-
ken.

– Nej, tjejerna grejar ju 
en poäng till sist och visar 
en härlig inställning bakåt. 
Viljan att avgöra är det inget 

fel på, men vi värderar inte 
lägena.

På lördagen väntade 
jumbon HP Warta i Lundby-
strand. Det blev en behaglig 
resa för Lindskogs tjejer som 
ledde från start till mål.

Carros comeback
– Det blev en kontrast 
mot onsdagen. Nu var vi 
heta framåt, men inte helt 
solida bakåt. Chloé Crosby 
tackade för förtroendet på 
nio meter och gjorde sju av 
målen. Det var riktigt kul att 
se, berättar Lindskog.

Kantspelaren Caroline 
Karlsson har gjort come-
back och spelade veckans två 
matcher. Totalt blev det åtta 
mål.

– Självklart är det ett jät-
telyft för oss att få tillbaka 
Carro och hon visade direkt 
att hon blir en tillgång.

En som inte kommer till-
baka än på många år är Sofia 
Hvenfeldt som lämnade 
klubben redan som 15-åring. 
I år blev hon dessutom 
europamästare med svenska 
U17-landslaget. Ryktet säger 
dock att hon kommer att 

återvända till Ale gymnasium 
nu på onsdag, då i Önneredi-
ternas matchdräkt.

– Det vore skoj på flera 
sätt, men vi har full respekt 
för henne som spelare och 
det är kanske inte till vår 
fördel om hon är med? säger 
Tony Lindskog fundersamt.

NÖDINGE. Uppförsback-
en blir allt brantare.

Ale HF åkte på åt-
tonde raka snytingen 
och saknar allt vad 
självförtroende heter.

Niclas Ericssons 
återkomst var en av få 
ljusglimtar i söndagens 
förlustmatch mot Väs-
tra Frölunda.

Gäseterna fick tämligen 
omgående ett ryck i mål-
protokollet och även om Ale 
HF krympte ledningen till 
två bollar vid ett par tillfäl-
len kändes Frölunda aldrig 
hotat. Hemmalaget spelade 
utan linjer i spelet och helt 
utan samordning. Individu-
ella prestationer i all ära, men 
det bygger ingen framgång i 
ett lagspel som handboll.

– Vi pratar mycket om 
tålamod, att bearbeta och få 
ordentlig rulle, men när vi 
väl går till anfall så är det som 
bortglömt. Vår försäsong 
var inte den bästa och därför 
saknar vi ett tryggt grund-

spel, men nu tränar vi tre 
gånger i veckan och hoppas 
att det ska ge resultat, säger 
Aletränaren Janne Lövgren.

Han tyckte att det trots 
allt fanns fragment i matchen 
som var riktigt bra, men att 
dalarna var allt för många 
och djupa. 

– Vi hade 
en period i 
andra där vi 
höll emot rik-
tigt bra och 
kom nästan 
ikapp. Sen valde vi ett par 
tveksamma avslut och straf-
fades direkt. Tyvärr spelar vi 
mycket individuellt, det hade 
underlättat om vi åtminstone 
insåg fördelen att komma två 
mot en.

Ale HF har nu en allt mer 
utsatt tabellposition. Det gör 
att söndagens match borta 
mot Kärra är av "måsteka-
raktär".

– Så är det. Nu handlar det 
om att vinna rätt matcher, 
men stämningen är trots 
allt mycket god i laget och 

killarna är positiva. Niclas 
Ericssons comeback är en 
injektion. Nu hoppas vi att 
han inte får någon känning 

efter matchen utan kan träna 
på som vanligt, avslutar 
Janne Lövgren.
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BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Surte BK – Lidköpings AIK 7-4 (2-5)
Mål SBK: Mattias Wenstedt 2, Carl-
Oscar Bridholm, Martin Östling. 
Matchens kurrar: Ante Grip 3, 
Alexander Wetterberg 2, Carl-Oscar 
Bridholm 1.
Nässjö IF 3 18 6
Gripen BK 2 14 4
Blåsut BK 3 -2 4
Lidköpings AIK 3 2 3
Surte BK 3 1 3
Jönköping 3 -6 3
Åtvidabergs BK 3 -9 3
Tranås BOIS 2 8 2
Otterbäckens BK 1 -1 0
IFK Motala 2 -7 0
Tjust Bandy 2 -8 0
Frillesås BK 1 -10 0

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Lindås IBK 6-8
Mål Ale: Mattias Ögren 2, Fredrik Her-
logsson, Martin Eriksson, Andreas 
Jonasson, Daniel Blomqvist. Match-
ens kurrar: Mattias Ögren 3, Andreas 
Jonasson 2, Tobias Hellman 1.

Backadalen 7 27 19
IK Zenith 7 7 18
Landvetter IBK 7 17 13
Öckerö IBK 7 -5 12
Lindås IBK 7 -7 11
Sportlife Kungälv 7 4 9
Marstrands IBK 7 1 9
Eken IBK 7 +1 9
Frölunda IBK 7 -5 9
Guldhedens IK 7 +1 7
Partille IBS 7 -10 7
Ale IBF 7 -33 2

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Mölndals Övre 5-5
Mål SIS: Daniel Dahlman 3, Mathias 
Larsson 2. Matchens kurrar: Mathias 
Larsson 3, Daniel Dahlman 2, Oliver 
Engström 1.

Skår IBK – FBC Lerum 6-7
Mål SIBK: Johan Andersson 2, Emil 
Fri, Rasmus Johansson, Elias Linde-
gren, Christian Hansson. Matchens 
kurrar: Johan Andersson 3, Rasmus 
Johansson 2, Emil Fri 1.
Skår IBK 7 24 18
Hovås IBK 7 16 16
Sörgårdens IBF 7 20 15
IBF Göteborg 7 0 15
Surte IS IBK 7 -7 13
Sävedalens IBK 7 4 12
Göteborg City IBK 7 1 9
FBC Lerum 7 -20 9
Mölndals Övre SK 7 -5 8
Guldringen IBK 7 -2 4
Astra Zeneca 7 -18 3
Sportlife Kungälv 7 -38 1

Division 2 västsvenska västra
HP Warta – Nödinge SK 23-30 (8-12)
Mål NSK: Chloé Crosby 7, Jessica 
Edler 6, Sara Andréasson 4, Jenny 
Jensdottir 3, Michaela Sjöstrand 3, 
Caroline Karlsson 3, Linnéa Tydén 
Busck 2 och Jessica Petersson 2. 
Matchens kurrar: Chloé Crosby 2, 
Jessica Edler 1.

Nödinge SK – Göteborg Finest 17-17
Mål NSK: Jessica Petersson 7, 
Caroline Karlsson 5,  Jessica Edler 
2, Jenny Jensdottir, Sara Andréas-
son och Michelle Crosby 1 vardera. 
Matchens kurrar: Amanda Lindskog 
2, Jessica Petersson 1.

Bjurslätt/Torslanda 7 27 19
Önnerediterna 7 7 18
ÖHK Göteborg 7 20 13
Alingsås HK 7 0 12
HK Aranäs 7 -7 11
Nödingen SK 7 4 9
Göteborg Finest 7 1 9
IK Baltichov 7 -5 9
HK Varberg 7 -10 7
415 Östra Göteborg 7 -2 6
HP Warta 7 -2 4

Fler resultat på sidan 24

NSK:s damer 
vässar formen
– På onsdag väntar tuffare motstånd

Jessica Edler fick igång skyttet mot tabelljumbon HP Warta och Nödinge kommer med 
stärkt självförtroende inför mötet med topplaget Önnerediterna på onsdag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale Junited imponerar i inomhuscuperna

Ale HF utan linjer i spelet

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Göteborg Finest 17-17
HP Warta – Nödinge SK 23-30

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Västra Frölunda 22-31 (13-17)

Niclas Ericsson var tillbaka efter knäskada och visade att både målsinne och viljan att vinna 
finns kvar, men det måste smitta av sig om Ale HF ska vända den negativa trenden.

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALE. Ale Junited so-
pade rent inomhus för 
två veckor sedan.

Laget gick till final 
i både Kycklingcupen 
och Crawford cup.

Segern i Kyckling-
cupen gjorde dock att 
laget inte hann i tid till 
nästa final.

Det blev smolk i glädjebä-

garen för Ale Juniteds duk-
tiga fotbollskillar. Efter att 
ha besegrat Herrljunga i 
Kycklingcupens kvartsfi-
nal, Alingsås i semifinalens 
(Michael Hintze avgjorde 
i sudden), väntade final mot 
Gerdsken. Markus Hans-
son avgjorde finalen med sitt 
2-1-mål i slutsekunderna.

Något firande hanns inte 
med, eftersom laget hade 

gått till final även i Torslanda 
där Crawford Cup spelas.

– Vi ringde och sa att vi var 
något försenade på grund av 
prisceremonin. De gav oss en 
kvart extra, men vi kom sex 
minuter försent. Det blev wo 
i finalen och det kändes surt, 
sa Kajin Talat.

Ett guld och två finalplat-
ser är inte så illa ändå...

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale Junited sopar 
rent inomhus. I 
Kycklingcupen blev 
det seger och i Craw-
ford Cup kunde bara 
arrangören stoppa 
dem från pokalen. 
I laget har Kajin 
Talat (bilden), Shkar 
Nawzad, Bojan Illic, 
Markus Hansson, 
Filip Lundgren, Hanef 
Ahmed, Aldin Cirkic 
och Michael Hintze 
ingått.



ALAFORS. Den ena 
är rödblå, den andra 
blåvit.

Tillsammans ska de 
leda gulsvarta Ahlafors 
IF till nya framgångar i 
trean nästa år.

Daniel Eriksson och 
Erik Henriksson tar 
över efter avgående 
Lars-Gunnar Hermans-
son.

I torsdags presenterade Ahla-
fors IF sina nya A-lagstränare. 
Det blir två pedagoger från 
Ahlafors Fria skola som träffa-
des under en tränarutbildning 
för ett par år sedan som nu tar 
över rodret.

– En fantastisk utmaning 
att få komma till en så välor-
ganiserad och välskött klubb, 
där vi självklart känner att vi 
har stora krav på oss samtidigt 
som vi tror att vi själva kan 
ställa krav på spelarna. Det 
finns ambitioner att utvecklas, 
säger Daniel Eriksson som har 
imponerats av det stora enga-
gemang som finns runt klub-
ben.

Det är en ny och hittills helt 
oprövad tränarduo som tar sig 

an Ahlafors IF 2014.
– Vi tänker väldigt lika. Det 

kommer vara en anfallsinrik-
tad fotboll, där vi vill se ett 
stort engagemang i offensi-
ven. Killarna får vara beredda 
på att få springa, menar Eriks-
son.

Erik Henriksson har AIF 
som moderklubb och erkän-
ner att återkomsten känns 
speciell.

– Jag har bara fina minnen 
från Sjövallen och arenan är 
idag ännu bättre med en ny 
konstgräsplan. Förutsätt-
ningarna är optimala. Det är 
många unga killar på väg in 
i A-truppen och jag tror att 
vi med vår pedagogiska bak-
grund har mycket att bidra 
med, säger Henriksson.

Duon tillträder sitt upp-
drag 1 januari och innan dess 
ska truppen vara spikad.

NÖDINGE. Med bara 
åtta minuter kvar låg 
Ale IBF:s herrar under 
med fyra mål.

Ändå blev det hög-
dramatiskt i Ale gym-
nasium.

Lindås avgjorde till 
sist i tom kasse.
Ale IBF:s förlustrad blir allt 
längre. Den sjätte poänglösa 
matchen gör att längtan efter 
säsongens första fullpoän-
gare än mer påtaglig.

– Det känns ändå som 
att det går åt rätt håll. Vi är 
egentligen så långt borta 
idag. Hade vi minimerat 
våra egna misstag hade vi 
definitivt tagit poäng, säger 
spelande tränaren Tobias 
Hellman.

Taktiken var att försöka 
kontra ut Lindås IBK, men 
det blev snarare tvärtom. 
Några enkla bjudningar 
gjorde att gästerna kunde 
skaffa sig 1-4 efter halva 
matchen. I tredje perioden 

kom Ale starkt tillbaka. 
3-7 blev genom Mattias 
Ögren, Andreas Jonasson 
och Daniel Blomqvist 6-7 
med halvminuten kvar. Tio 
sekunder före slutet kunde 
ett jagat byte sätta 6-8 i tom 
bur.

Närmast väntar derby 

borta mot Sportlife Kungälv 
i Mimershallen på söndag.

– De är duktiga, men ett 
derby är ett derby. Allt kan 
hända, säger en hoppfull 
Tobias Hellman.
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BOHUS. I senas-
te serieomgången 
besegrade Bohus IF:s 
pingisseniorer Rudal-
ens IF med förkros-
sande 8-1. 

Det var fjärde raka 
fullpoängaren för 
Bohus IF och de leder 
nu bordtennisens 
division 7. 
I matchen mot Rudalen fick 
Bohus IF en flygande start, 
både Jonas Lundell och 
Johnny Sallander vann sina 
inledande matcher ganska 
komfortabelt. I den tredje 
singelmatchen fick dock 
Jonas Gustafsson stryk mot 
Rudalens andrespelare efter 
fyra tuffa set. 

Därefter klev Peter 
Kornesjö in i händelserna 
och mer eller mindre avg-
jorde matchen genom att 
vinna två singlar på raken, 
utan att tappa ett enda set.

– Peter har visat stora 
framsteg på träningarna de 
senaste veckorna, så det var 
ingen överraskning för oss 
att han vann sina singlar så 
enkelt, säger dagens lagle-
dare Magnus Olofsson. 

Efter Peter Kornesjös 
segrar stod det 4-1 till de 
gulsvarta. Efter detta följde 

Johnny Sallander, Jonas 
Lundell och Jonas Gustafs-
son upp med att vinna sina 
singlar enkelt. På de tre 
matcherna tappade de bara 
två set.

Efter detta var det dags 
för Bohus IF paradgren, 
dubbelspel.

– Återigen visade 
killarna att de behärskar 
detta till fullo. Det mest 
anmärkningsvärda med den 
enda dubbeln som behövde 
spelas var att killarna tap-
pade ett set, säger Magnus 
Olofsson. Dagens dubbel-
par var Peter Kornesjö och 
Johnny Sallander.

Nu väntar först Backa 
BTK borta innan det är 
dags för nästa hemmamatch. 
Den går den 14 december i 
Bohusskolans gymnastiksal. 
Magnus Olofsson avslutar 
med att meddela att klubben 
gjort klart med ett nyförvärv 
i Jonas Härsjö.

– Detta är ett sätt att 
bredda truppen och därmed 
konkurrensen, säger Johnny 
Sallader. 

– Jag har mött honom på 
träning och det är en duktig 
allroundspelare med en vass 
forehand.

ppp

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  93
2. Rune Jansson/Ole J Jensen       83
    Lilly Karlbom/Curt Nilsson         83
4. Christer Olofsson/Kjell Andersson  79
5. Torsten Johansson/Ronny Andersson 72

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

Ord. pris 1.999:-
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BASKET

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL

HU 18
Ale Basket – Högsbo Tigers 70-25
DU 15
BK Marbo – Ale Basket 59-52
DU 24 
Ale Basket – BK Marbo 35-85
HU 15
Borås Basket – Ale Basket 98-40
DU 14
Ale Basket – Onsala Pirates 51-38

Kval till division 5
Marieholm – Nol IK 3-2 (1-0)
Mål NIK: Markus Hansson, Michael 
Hintze. Matchens kurrar: Jesper Gar-
vetti 3, Charlie Nielsen 2, Bojan Illic 1.

Nol IK – Styrsö 3-2
Mål NIK: Bojan Illic 2, Michael Hintze. 
Matchens kurrar: Bojan Illic 3, 
Michael Hintze 2, Patrik Åsén 1.
Kommentar: Lekstorp, Marieholm 
och Styrsö kvalificerade sig till divi-
sion 5. Nol slutade sist i gruppen.

Träningsmatch
Ahlafors IF – Kinna 0-0

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Västra Frölunda 22-31 (13-17)
Mål Ale: Mattias Johansson 5, Niclas 
Ericsson 4, Joakim Samuelsson 4, 
Simon Liljeblad 2, Markus Hylander 
2, Jonathan Cederholm 2, Mikael 
Forsberg, Andreas Bengtsson och 
Mattias Johannesson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Niclas Ericsson 2, 
Jonathan Cederholm 1.

Backa HK 9 94 17
IK Baltichov 9 80 16
Västra Frölunda IF 10 28 13
HK Halmstad 9 4 12
HK Hök 9 24 10
Stenungsunds IF 9 18 10
IK Celtic 9 8 10
Onsala HK 9 -8 8
Rya HF 9 7 8
Ale HF 9 -40 2
Kärra HK 10 -84 2
KFUM Ulricehamn 10 -131 2

Division 4 Göteborg damer
Ale IBF – Hindås IBK 13-3
Mål Ale: Ingen uppgift.

Bohus IF utklassade 
Rudalens IF

Ale IBF:s herrar jagade förgäves

Hampus Sahlback Nilsson var 
en av många tappra krigare i 
Ale IBF som var nära att nå 
ikapp Lindås i lördags.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALE. Bohus Teakwon-
do fortsätter att 
skörda framgångar. 

Den 10 november tog 
Jonas Ahrnberg guld i 
Svea cup i Södertälje. 

En månad tidi-
gare tog klubben både 
silver och brons i 
Sydsvenska cupen i 
Ljungby.

Efter en tuff kamp stod 
Jonas Ahrnberg från Bohus 
Taekwon-do som vinnare i 
klassen senior topp -78 kilo 
1-6 degree när 250 delta-
gare från hela Skandinavien 
kämpade om medaljerna i 
mönster och kamp i Svea 
cup i Södertälje den 10 
november. 

– Detta är ett bevis på att 
Bohus Taekwon-do, som är 
en av Sveriges nyaste klub-
bar, är på väg framåt även 
på senior nivå, säger en 
mycket stolt tränare Hida-
jet Hadzic.

Bara en månad tidigare 
hade klubben vunnit med-
aljer i Sydsvenska cupen i 
Ljungby. Helen Auvinen 

tog silver i kamp och Hus-
sein Al-Debis tog hem 
bronsmedaljen i kamp. 

– Jag vill passa på att tacka 
våra sponsorer Ale el, Ale-
byggen, VAKNA, SISU och 
inte minst Ale fritid. Utan 
er hjälp hade vi inte kunnat 
nå dessa framgångar, säger 
Hidajet Hadzic.

JOHANNA ROOS

Jonas Ahrnberg tog guld 
i Svea cup i Södertälje. 
Tränaren Hidajet Hadzic är 
stolt över klubbens fram-
gångar.

Guld till Bohus Taekwon-do Ungt tränarblod i Ahlafors IF 2014

Erik Henriksson är tillbaka i moderklubben, men nu som tränare tillsammans med lärarkol-
legan Daniel Eriksson.

ERIK HENRIKSSON

Ålder: 38
Bor: Göteborg
Yrke: Idrottslärare på Ahlafors 
Fria skola
Moderklubb: Ahlafors IF
Position som spelare: Mittback
Klubbar som spelare: Ahlafors IF, 
Stenungsunds IF (div 1), Götaholm, 
Överås, Kortedala (spelande 
tränare).
Favoritränder: Blåvitt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

DANIEL ERIKSSON

Ålder: 36
Bor: Göteborg
Yrke: Matte-NO-lärare på Ahlafors 
Fria skola
Moderklubb: Vara SK
Position som spelare: Anfallare
Klubbar som spelare: Vara SK, 
IFK Fjärås (div 3), IK Kongahälla, 
IFK Emtunga (div 4), IK Kongahälla 
(spelande tränare).
Favoritränder: Rödblått
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Lördag 7 december kL 15-18
FuruLundsparken, aLaFors

• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ni som kommer innan 15.30 är med  
i utlottningen av julklappar!

Ahlafors IF
Välkomna!

lördag 30 november 11-15
30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!
Korvgrillning
Luciatåg kl 12

Glögg
Kaffe med juldopp

Lotterier 
Tomtejakt med fina vinster

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel,  

Sagohörna, Trolleritrix med Mr junior

BOHUS. En vismusikal 
baserad på berättelser 
från bruksorten Jon-
sered.

Händelserna kunde 
lika gärna ha varit 
hämtade från Surte el-
ler Alafors.

”Nu går vi till fabri-
ken” lämnade ingen i 
publiken oberörd. 

– Tack, för ett fantastiskt 
framträdande! Jag känner 
igen allt det ni beskriver, för-
klarade Nisse Svensson som 
omedelbart efter konserten i 
Bohus servicehus gick fram 
och kramade om Maria Pihl, 
som skrivit samtliga melo-
dier i vismusikalen.

Texterna har hennes man, 
Claes Pihl, knåpat ihop. 
Claes finns emellertid inte 
med på scenen i ”Nu går 
vi till fabriken”. Det gör 
däremot Maria som tillsam-
mans med KG Malm utgör 
en dynamisk duo som med 
berättelser och sånger skild-
rar livet i Jonsered – hur det 
var förr när hela samhället 
kretsade kring fabriken.

– Min man och jag kom 
till Jonsered för sex år sedan 
och har varit väldigt engage-
rade i hembygdsföreningen 
sedan dess. Det skulle göras 
en dramatiserad vandring 
om Jonsereds historia förra 

året och då fick vi en förfrå-
gan om att göra sex låtar till 
den. Det har utgjort grunden 
till denna vismusikal, som vi 
turnerar runt med, förklarar 
Maria Pihl.

– Det är ju en allmängiltig 
skildring som kan kopieras 
till andra bruksorter i landet. 
Det är väldigt roligt när folk 
kommer fram efter föreställ-
ningen och säger att de blivit 
berörda.

Bosse Stenholm spelar 
gitarr/fiol och Anna Foster 
cello. Maria Pihl och KG 
Malm ikläder sig rollen som 
Sofia respektive Torsten när 
de intar scenen i Bohus servi-
cehus. Torsten har tagit jobb 
på Jonsereds Fabriker med 
en veckolön på 9.50 kronor.

Vismusikalen förklarar på 
ett charmant sätt hur livet 
i ett brukssamhälle kunde 
te sig. Allting var uppbyggt 
kring fabriken – skola, sjuk-
vård, ålderdomshem och så 
vidare.

– Det fanns en instängd-
het, men också en fantastisk 
gemenskap, säger Maria 
Pihl.

– Så var det, intygar Nisse 
Svensson och syftar till Glas-
brukets roll i Surte när det 
begav sig.

Det var många som nick-
ade igenkännande till de 
informativa och berättande 
melodislingorna, som också 

blivit skiva. Förutom arbetet 
på fabriken speglas männis-
kornas fritid och umgänge. 
Musiken för tankarna till en 
blandning av Evert Taube 
och Birger Sjöberg.

– Vismusikalen är som en 
film där låtarna utgör olika 
bilder, säger Maria Pihl.

”Nu går vi till fabriken” 
visades vid ytterligare ett till-
fälle under torsdagen, näm-
ligen på Repslagarmuseet i 
Älvängen där det skedde en 
kvällsföreställning.

Om livet i en gammal svensk bruksort
– En vismusikal som berörde LÖDÖSE. Den brittiska 

tonsättaren John Rutter är 
en av nutidens mest hyllade 
kompositörer, älskad av både 
sångare och publik. Han 
är väl förankrad i den klas-
siska traditionen samtidigt 
som hans musik har tydliga 
inslag av moderna visor 
och populärmusik. När han 
skrev sitt ”Requiem” 1985 
till minne av sin bortgångne 
far försökte han skriva den 
på ett sätt som kunde upp-
skattas även av den som 
inte är van lyssnare av klas-
sisk musik. Inom kort hade 
verket framförts På söndag 
kommer hans ”Requiem” att 
framföras i S:t Peders kyrka 
i Lödöse.

Tillsammans med instru-
mentalister och den unga 
sopransolisten Klara Nils-
son framför Nya Motett-
Ensemblen verket under 
ledning av Peter Corneli-
usson.

Nya MotettEnsemblen 
är en mindre blandad kör 
med medlemmar från 
Västsverige. Flera av körens 
medlemmar är musiker 
på olika sätt och körens 
ambition är att försöka hålla 
en hög musikalisk nivå och 
sysslar i huvudsak med sakral 
musik av olika slag.

ppp

Himmelsk musik 
av John Rutter

Anna Foster, Maria Pihl, KG Malm och Bosse Stenholm utgör i ensemblen i vismusikalen ”Nu 
går vi till fabriken”.

Vismusikalen uppskattades av publiken i Bohus servicehus. 
Nisse Svensson drog paralleller till Surte och livet runt Glas-
bruket. Här i samspråk med Maria Pihl.

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:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé på 

den italienska restaurangen 
La Castellina

•  Parkering i hotellets garage
   (värde 110 SEK/dygn)

Växjö är en väldigt bra utgångs-
punkt för en mysig minisemester i Småland. 
Den gamla universitetsstaden byggdes på medeltiden på en 
halvö vid den stora Helgasjön – och idag utger sig staden 
för att vara både regionens kulturella centrum och Europas 
grönaste stad med fokus på miljö och hållbarhet.  

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. 

Best Western Royal Corner ����
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. 

Barnrabatt (vid 2 betalande vuxna)
Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

Tips till sevärdheter & upplevelser
•  Smålands museum - Sveriges glasmuseum: 800.
•  Utvandrarnas Hus - berättar historien om den enorma utvan-

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

• Aqua Mera - äventyrsbad för hela familjen: 2 km. 
• Kronobergs slottsruin - 7 km. 

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

Vistelsen inkl. endast slutstädning. 

 

 

BW Royal Corner 

Växjö är en väldigt bra utgångs-
punkt för en mysig minisemester i Småland. 

29/11-14/12 2013 serveras det julbord istället för 2-rätters middag.

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

ÄLVÄNGEN. Lördagen den 30 novem-
ber är det återigen dags för Repslagar-
museets årliga julmarknad. En start på 
julfirandet som har blivit en kär tradi-
tion i Älvängen. Ett 30-tal hantverkare 
kommer att finnas på plats för att sälja 
sina produkter – alltifrån livsmedel, 
varma sockor, sjalar, vantar, smycken, 
konstglas, juldekorationer, träslöjd, 
keramik, kort, böcker och kläder. Till 
och med något så exklusivt som garn av 
minkhår finns att hitta på marknaden.

Johan Olausson från Fritsla 
kommer att demonstrera en hundra år 
gammal stickmaskin samt sälja stickade 
produkter.

För den som vill njuta av läckerheter 

finns bland annat god 
getost och karameller 
och diverse kakao-
produkter. Den som 
vill pynta inför jul 
och advent kan köpa 
både granris och 
bordsgranar av små-
tomtarna Jonathan 
och Noel.

Har du problem 
med att hitta julklap-
pen du behöver, så 
hittar du den säkert 
här. Det finns goda 
vinstchanser i jul-
klappslotteriet och 

tomtejakten.
Nytt för i 

år är luciatåg 
med Lucia och 
tärnor från scoutkåren i Guntorp. 

I caféet underhåller Mr Junior 
med diverse trolleri och reptrick. 
Dessutom finns det för barnen 
både julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en stund i 
sagohörnan och lyssna på en jul-
saga. 

Den som ännu inte har haft möjlig-
het att se utställningen Betraktelse – 
från där jag står – av Helen Nork har 
nu chansen att njuta av hennes vackra 
tavlor eller köpa en fin minibyrå. Det 
går bra att bara koppla av med lite glögg, 
adventskaffe med dopp eller varför inte 
en god grillad korv?                          ppp

Nästa lördag bjuder Repslagarmuseet in till sin tradi-
tionella julmarknad. Ett 30-tal hantverkare kommer att 
finnas på plats i Älvängen.    Arkivbild: Jonas Andersson

Julfirandet startar på Repslagarmuseet

ALAFORS. Det blev en formidabel 
succé när ”Den Röda Tråden” visa-
des på bioduken i Medborgarhuset i 
fredags kväll. 140 personer kom för 
att ta del av arbetarspelet som upp-
fördes av Ale Teatersällskap 1990 och 

gestaltades som en utomhusteater i 
Alafors.

– Ahlafors Spinnerier spelade 
under cirka hundra år en stor roll 
för folket i bygden, som grund för en 
växande facklig och politisk medve-

tenhet och inte minst som en 
del av den sociala samvaron 
i vardagsslitet, säger Kent 
Carlsson från Ale Folkets 
Hus som stod som värd för 
fredagens arrangemang.

Innan filmvisningen tog 
sin början kunde besökarna 
ta del av en fotoutställning 
om Alafors.

JONAS ANDERSSON

Stort intresse för ”Den Röda Tråden”

Mycket folk kom till Medborgarhuset i fredags kväll för att först avnjuta en 
räksmörgås och därefter bevittna filminspelningen av arbetarspelet ”Den 
Röda Tråden”.

        inbjuder till konsert med

      Skön musik
   i höstmörkret

Lördag 30 november kl 18:00
Folkets Hus, Älvängen

Fri entré Konserten stöds av

Berit Johansson tog oss med till sina 
ungdomstrakter i Kungälv. Ett trettiotal 
SPF-medlemmar gick Kärleksstigen med 
fantastisk utsikt. Vi fikade vid Nordiska 
Folkhögskolan och fortsatte ner till Östra 
gatan med dess gamla bebyggelse. Sedan 
bar det upp igen genom bokskog till 
Kungälvs vackra begravningsplats. Snart 
var vi framme vid Svarte Mosse efter en 
mulen men härlig höstvandring.

Denna veckas vandring går runt Häll-
torpssjön och är ganska kort med hänsyn 
till att det är julbord på kvällen.

De planerade fredagsvandringarna 
avslutas i Nödinge den 29 november. De 
som vill kan då efteråt äta lunch på Backa 
golfkrog.

Vi fortsätter sedan med spontanvand-
ringar. Information om dessa finns på 
föreningens gästbok.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden i Fontin

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

The Hunger Games - Catching Fire
Söndag 24 november kl 18
Onsdag 27 november kl 19

Entré 80 kr • Från 11 år

Biorutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

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
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Studieförbundet
Vuxenskolan

Välkommen till julmarknad 
på Alfhems Kungsgård (Ale Golfklubb 

Alvhem)

Lördag & söndag 23-24 nov kl 11-16
Försäljning av hantverk och kaffeservering 
i ett julpyntat magasin.

Vi kommer även att  
ha korvgrillning.

Välkomna!

Avfart 91 från E45 - följ sedan skyltning

SKEPPLANDA. Lördagen 
den 30 november bjuds 
en underhållnings-
konsert i Älvängens 
Folkets Hus.

På scen står, eller 
snarare sitter, Larmet.

– Det blir mycket 
jazz, utlovar orkes-
terledare och tillika 
dirigent Göran Mår-
tensson.

Repetitionerna pågår för 
fullt i Skepplanda bygde-
gård inför den konsert som 
stundar nästa lördag. Larmet 
har sedan länge profilerat sig 
som underhållningsorkester 
med tonvikt på jazz, alltifrån 
dixieland till storband.

– Med vår stora saxsek-
tion ligger soft swingmu-
sik bra till för oss, men det 
behövs mer trumpeter och 
tromboner för att balansera 
saxsektionen, säger Göran 
Mårtensson.

– Eftersom vi inte bara 

spelar jazz utan även mycket 
annan musik, till exempel i 
samband med kyrkokonser-
ter, är även nya klarinetter 
och flöjter välkomna.

I Älvängens Folkets Hus 
kommer publiken att få 
lyssna till orkesterns nya 
vokalist, Magdalena Agrell. 
Det bjuds bland annat på 
”Stormy Weather” och 
”Baby, It´s Cold Outside”. 
Något annat som besökarna 
kan se fram emot är låten 
”Bésame Mucho”, som blev 
en världshit på 40-talet och 

som lär vara Mexikos i sär-
klass mest kända och inspe-
lade sång.

Larmet, som funnits och 
verkat i Ale i mer än 30 år, 
har på senare tid utvecklat ett 
nära samarbete med kören 
Lerum Vocalis.

– Vi hoppas att till våren 
kunna arrangera de årligen 
återkommande vårkonser-
terna i Lerum och Ale, avslu-
tar Göran Mårtensson.

Larmet ger konsert i Älvängen
Lördagen den 30 november blir det konsert med orkestern Larmet i Älvängens Folkets Hus.

Magdalena 
Agrell är ny 
vokalist i 
Larmet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Operacirkel som gärna växer
ÄLVÄNGEN. – Vi lyssnar 
på opera, vi talar om 
opera och vi har det 
gemytligt över en kopp 
kaffe.

Det säger Carina 
Wendt-Andersson.

Hon leder Operacir-
keln vars medlemmar 
träffas tre gånger per 
termin i Studieför-
bundet Vuxenskolans 
lokaler i Älvängen.

225 000 besökare, 1 700 bio-
grafer, 45 länder. Det är siff-
rorna från förra helgens live-
sändning av Tosca från The 
Metropolitan Opera i New 
York. I Sverige var det hela 
108 biografer som visade 
den.

– Det är häftigt! Tyvärr 
får operaintresserade alebor 
bege sig till Saga Bio i 

Alingsås eftersom Medbor-
garhuset i Alafors har valt att 
tacka nej till direktsänd opera 
som Folkets Hus & Parker 
erbjuder, förklarar Carina 
Wendt-Andersson.

Lajla Johansson fanns i 
publiken när Tosca visades i 
en fullsatt salong i Alingsås. 
Upplevelsen var stark.

– Det var verkligen en 
njutning och med den HD-
utrustning som biografen har 
blir det väldigt effektfullt. 
Operan var på italienska, 
men textad på svenska i den 
nedre delen av duken. Jag 
blev verkligen berörd, berät-
tar Lajla som ingår i Opera-
cirkeln.

Nu önskar Operacirkeln 
att växa, få fler intresserade 
att ansluta sig till gemenska-
pen. Förhoppningen är att 
få den lokala Folkets Hus-

föreningen att ändra sin 
uppfattning och öppna upp 
biografen i Alafors för live-
sänd opera från bland annat 
Metropolitan.

– Opera är musik. Det 
handlar inte om snobberi 
eller finkultur heller för den 
delen, som en del vill göra 
gällande.

Cirkelträffarna i Älvängen 
varar i drygt två timmar 
och under den tiden lyssnar 
deltagarna på olika opera-
stycken, som också diskute-
ras.

– Vi brukar välja ut någon 
aktuell operaföreställning, 
förklarar Carina Wendt-
Andersson.

Nästa träff, dit nya med-
lemmar hälsas välkomna, 
äger rum tisdagen den 21 
januari.

JONAS ANDERSSON

Operacirkeln välkomnar fler deltagare till sina träffar, som hålls i Studieförbundet Vuxen-
skolans lokaler i Älvängen och de vill gärna se livesänd opera i Alafors Medborgarhus.

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

Varje  fredag 17-20

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

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

Maritha Eklund, 
Charlotte Eklund och 
Marianne Eklund jul-
bakar sedan flera år 
i Hålanda Hembygds-
förenings bakugn. 
Det här året utgör 
inget undantag.
Foto: Christer Damm

Julbak hos 
Hålanda 
Hembygds-
förening
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
Torsdag 21 nov kl. 10.00-12.00 

Starrkärrs församlingshem

musikquiz
Café med musikfrågesport. 

Mats Sandberg
031-355 40 18

Gillis Edman Begravning och Familjerätt • 031-355 40 00 • 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.

 Begravningar • Juridik • Gravstenar • Transporter

Pingstkyrkan i Bohus
firar

80-årsjubileum
Söndagen 8 december kl 11

Talare Johnny Karlman

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Julförsäljning
Försäljning i Ale-Skövde församlingshem 
lördagen 23 november kl.13.00

Försäljning,lotterier 
och kaffeservering.
Gåvor mottages med 
tacksamhet
Änglakören medverkar

Välkomna!

Ale-Skövde kyrkliga 
syförening

John Rutter Requiem
Vänersborgs kyrka lördag 23 nov kl 18.00
S:t Peder kyrka, Lödöse söndag 24 nov kl 18.00

Klara Nilsson, Sopran
Nya MotettEnsemblen
Johan Dahlbäck, flöjt,  
Jonas Högberg, oboe,
Mats Lindberg, cello,
Sofia Gustavsson, pukor,
Patrizia Carciani, harpa,
Johan Gustafsson, orgel
Peter Corneliusson, dirigent

Fri entré
Välkomna!

Förra lördagen arrangera-
des två konserter i Nödinge 
kyrka med självaste Amy Di-
amond på plats. Konserterna 
genomfördes tillsammans 
med kyrkans olika barnkörer, 
cirka 80 barn. 
– Amy är en otrolig män-
niska, ödmjuk och gene-
rös liksom hennes underbara 
röst. I lördags sjöng hon en 
ny sång, ”Your Love”, som 
hon skrivit själv. Det är den 
första hon skrivit på egen 
hand, men man hoppas ju 
verkligen att det blir fler, 
säger kyrkomusiker Karin 
Nilsson.

Text: Jonas Andersson
Foto: Viktoria Johnsson

Amy Diamond 
gästade
Nödinge kyrka

Återigen har SPF Alebyg-
den bjudits in till Irene 
och Mats Gustafssons 
bakstuga i Kvarnabo. Nu 
hade antalet bakdagar 
fördubblats. Samman-

lagt deltog 32 medlem-
mar under fyra dagar. 
Vi bakade tunnbröd, 
Hönökakor och vanliga 
brödkakor. Mats skötte 
ugnen med hjälp av Leif 
Stensson.

Irene höll i trådarna och 
såg till att allt flöt. Hon är 
en duktig pedagog, så vi 
kände oss riktigt duktiga 
med våra alster. Till lunch 
fick vi en fantastisk god 
fisksoppa. Vi tackar Irene 
och Mats för att de ännu 
en gång upplåtit sin trev-
liga stuga. Det är fantas-
tiskt att baka tillsammans!

Lennart Mattsson

Full fart i 
bakstugan.

SPF Alebygden i baktagen

ALVHEM. På lördag öppnar 
Kungsgårdens magasins-
byggnad portarna för Ale 
Slöjdares traditionella jul-
marknad. Fjorton utställare 
kommer att finnas repre-
senterade med alster som 
anknyter till den stundande 
högtiden.

– Vi utlovar en mysig 
julmarknad i dagarna två. 
Atmosfären är äkta och 

genuin på Kungsgården, för-
säkrar Lisbeth Karlberg, 
ordförande i Ale Slöjdare.

Besökarna kommer att 
kunna njuta av glögg och 
pepparkakor samtidigt som 
de tar del av alla fina före-
mål. Dessutom kommer det 
att ske korvgrillning utanför 
entrén.

JONAS ANDERSSON
Välkomnar till julmarknad på Kungsgården i Alvhem gör Eva Carlsson och 
Lisbeth Karlberg från Ale Slöjdare.    Arkivbild: Jonas Andersson

Julmarknad på Kungsgården

45 medlemmar hade 
hörsammat kallelsen till 
kvartalsmötet vilket gladde 
styrelsen.

Ett tack till Lars-Olof 
Hellman, Alebyggen, vill vi 
framföra från styrelsen för 
hans medverkan att belysa 
de frågor som våra medlem-
mar undrat över. Kassören, 
Elisabet Dahl, överlämnade 
en bukett som tack.

Det utbröt ”snickar-
glädje” när Hans Hellman 
omtalade att information 
kommit om att

snickerierna i kommunen, 
som PRO fått disponera, 
kommer att få vara kvar, 
trots tidigare information 
om motsatsen. 

Ordförande Harry 
Fischer avslutade mötet 
med att tacka för ett givande 
möte.

Rune Dahl

Kvartalsmöte 
PRO Nödinge

NÖDINGE FÖrsamlING

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

Snart är det Jul igen.
Och du som älskar julsång är välkommen att vara med och sjunga i vår Julkör. Vi 
träffas och repeterar lördagarna den 30 november och 14 december i surte kyrka 
kl.10-12. Vid frågor ring Vladimir 0707-690012

Onsdagsträff 27 november
Nödinge församlingshem 13.00
Klassiska pärlor med Hanna Benz-
Cello. Fika alla välkomna.

Gemenskapsträff 28 november
Bohus servicehus 15.00
adventsmys med ”Duo lars”
Fika alla välkomna SMSa LUNCH till 72 950 så ger  

du 50 kronor i kampen mot  
hungern i världen.

BjUd NågoN  
dU iNte käNNer 

på LUNCH!

Predikoturer
Älvängens Missionskyrka
Tord 21/11 kl 15, RPG i 
Smyrna: "Dag Hammar-
skjöld - FN-chef, fredsam-
bassadör, mystiker" Lars 
Widell, Skara. K 19.30, 
körövning. Fre 22/11 kl 19, 
Omegagudstjänst i Mis-
sionskyrkan. "Ensam är inte 
stark"  Joel MacInnes, Göte-
borg. Sönd 24/11 kl 11, Te-
magudstjänst: "Helig fred "  
Leif Jöngren m fl, Sång av 
Mattias Larsson. Söndags-
skola, servering  Försam-
lingsmöte. Kl 18.30, Ton-
årskväll. Månd 25/11 kl 18, 
Spårar- och upptäckarscouts 
föräldrakväll. Tisd 26/11 
kl 10, Tisdagsbön. Kl 10-
13, Stickcafé, kl 11 fika för 
alla. Ons 27/11 kl 19, Sam-
ling med anledning av Kyr-
kornas Globala vecka: Helig 
fred  Föredrag av Per-Åke 
Skagersten, Varberg, nyli-
gen hemkommen från Isra-
el/ Palestina, Servering.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/11 kl 
10, Gudstjänst L Ingvars-
son, kyrkkaffe. Onsd 27/11 
kl 18.30, Veckomässa. Fred 
29/11 kl 18.30, Hemvärns-
vesper. Hålanda sönd 24/11 
kl 12, Mässa vik. S.t Pe-
der sönd 24/11 kl 17, Mu-
sikgudstjänst L Ingvars-
son. Nya MotettEnsemblen 
, Klara Nilsson solo, In-
strumentalister. Ale-Sköv-
de sönd 24/11 kl 12, Guds-
tjänst L Ingvarsson. Tunge, 
se övriga.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 20/11 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa, Anders-
son. Torsd 21/11 Starrkärrs 
församlingshem kl 10-12, 
Förmiddagscafé med mu-
sikquiz - Musikfrågesport. 
Sönd 24/11 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Nilsson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
18, Mässa, Nordblom.

Surte missionsförsamling
Onsd 20/11 kl 18:30, Tonår; 
Sagokväll. Norsk kurragöm-
me. Onsd 20/11 kl 19, Ge-
mensam bön i Surte kyrka. 
Onsd 20/11 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Vi blir gär-
na fler spelare. Sönd 24/11 
kl 11, Gudstjänst. Gusten 
Andersén. Sång av Lisen 
och Karin. Enkelt fika. Tisd 

26/11 kl 18:30, Samtalskväll 
- Bibelsamtal. Välkommen. 
Onsd 27/11 kl 15, Onsdags-
träff: På resa till Aruba, med 
Lena Kildén. Onsd 27/11 kl 
18:30, Tonår: Våfflor. Onsd 
27/11 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Vi blir gärna 
fler spelare. Det kan bli änd-
ringar, men www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 19/11 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 20/11 kl 18-19, Bön. 
Kl 10-11.45, ”Mammamor-
gon” (med barnvaktsstöd) 
där vi får prata, lyssna, skrat-
ta…helt enkelt dela livet en 
smula… Torsd 21/11 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
RPG med musikkonsulent 
Lars Widell – ”Dag Ham-
marsköld FN-chef, fred-
sambassadör och mystiker”. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 22/11 kl 19, OMEGA 
Ungdomsmöte i Missions-
kyrkan. Lörd 23/11 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 24/11 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall. 
Nattvard. Barnvälsignelse. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 25/11 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 26/11 
8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 20/11 kl 18.30, Ton-
å5r/ÄventyrarScout. Onsd 
27/11 kl  18.30, SpåraScout/
UpptäckarScout.

Nödinge församling
Sönd 24/11 kl 11, gudstjänst 
Surte kyrka. Åke Andreasson 
kl 17, mässa Nödinge kyr-
ka. Åke Andreasson , "Unga 
stråkmusiker från Kultur-
skolan medverkar".

Bohus pingstkyrka
Onsd 20/11 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
24/11 kl 11, gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
27/11 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.seBouppteckningar  •  Testamenten  •  Juridisk rådgivning  •  Även Hembesök

Kapellvägen 7 Älvängen Lödöse
031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
Göteborgsvägen 66

 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?Inte blir det enklare 

om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Margareta Andersson, 
Lödöse har avlidit. Född 
1934 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Björg Olsson, Färdsle 
har avlidit. Född 1950 och 
efterlämnar maken Sten-
Erik, barn med familjer samt 
syster som närmast sörjande.

DödsfallJordfästningar
Arne Ekström. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 13 
november begravningsguds-
tjänst för Arne Ekström, 
Surte. Officiant var kommi-
nister Per-Martin Anders-
son.

Joan Adiels. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 14 
november begravningsakt 
för Joan Adiels, Nol. Offici-
ant var Inga-Lill Andersson.

Saimy Gustafsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 14 november 
begravningsgudstjänst för 
Saimy Gustafsson, Skepp-
landa. Officiant var Johan-
nes Imberg.

Tack

Döda

Om du inte har en 
stark vana att gå på 
gudstjänst så kom-

mer du sannolikt inte göra 
det nu på söndag heller. Det 
är nämligen domsöndagen, 
årets minst besökta guds-
tjänstdag, möjligen bortsett 
från förskingringens semes-
tertider, och vem vill höra 
talas om dom? Kanske tän-
ker du dig rent utav att en 
söndag som denna är till för 
att trycka ner oss och få oss 
att känna fördömelse? Skulle 
du då mot all förmodan 
ändå ta dig till en gudstjänst 
så kommer du troligen bli 
positivt överraskad. Jag kän-
ner mina kollegor i trakten 
någorlunda och ingen av oss 
är tilltalad av tanken på att 
trycka ner och fördöma.

Det här säger texterna 
bland annat: ”Döden skall 
inte finnas mer, och ingen 
sorg och ingen klagan och 
ingen smärta skall finnas 
mer. Ty det som en gång var 
är borta.” Gud ”gör allting 
nytt” och att fördärvsmak-
terna slutligt har inte bara 
besegrats, utan också förin-
tats. Det onda har en bortre 
gräns, en punkt där Gud 
säger stopp. Och backar upp 
det med makt!

Det innebär inte att det 
saknas skarpa ord i tex-
terna och att dessa också 
står i fokus den här veckan. 
Vi talar inte om en ytlig 
omplåstring eller en kos-
metisk kirurgi. Från den 
lilla självupptagenheten i 

våra vardagliga relationer 
ända till de fruktansvärda 
katastroferna, som tyfonens 
Filippinerna eller krigets 
Kongo, så verkar fördärvets 
makter. Det kommer krävas 
något drastiskt för att stoppa 
dem. Att få sin egen del i 
detta belyst kan kännas svårt 
ögonblicket, men när Gud 
talar till oss om vårt ansvar 
och våra felsteg så känns 
Hans röst igen på att den 
alltid talar så att det också 
finns ett hopp om befrielse.

Det är en tragedi att vi 
så lätt tror att fördömelsen 
är Guds röst. Fördömelsen 
binder oss till det onda, Gud 
vill befria. En sådan insikt 
om synd kan också kännas 
smärtsam, men det är en 
annan slags smärta, en äkta 
sorg som också tar emot 
trösten i förlåtelsens ord. 
Och det är en realistisk väg 
till räddning. Denna realism 
är inte den kristna trons 
akilleshäl som det ibland 
kan framställas. Den är inte 
ett problem för en annars 
tilltalande idé. Den gör tron 
på Jesus till något som håller 
också i mötet med livets 
tragedier och vår egen skuld. 
Den gör att vi kan leva utan 
skygglappar. Vi behöver inte 
inbilla oss att vi är nog goda 
för att hålla måttet i Guds 
ögon. Vi kan i stället lita till 
att Gud kastar bort mått-
stocken, om vi tar emot det 
erbjudandet.

Lars Gunther

Det ondas bortre gräns
Betraktelse
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

Köpes

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

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

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

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 
defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

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

Torr svensk björkved 60 liters 
säck 100:-. Fri leverans inom Ale 
kommun.
tel. 0706-59 50 84

Garagerensning: Monark 98cc 
-39 + mycket delar, Blixt -98cc, 
NV 125cc JB -51, Silverpil -60 + 
delar, HVA 350cc -31, Ariel 350cc 
-54, FN 350cc -30, Monark isdt 
175cc -76 (Prototyp) + delar, MCB 
F 50 -75 med NY 4-växlad motor, 
NY Sachs saxonettemotor, NY 
Sachs 505-motor (flakmoped), 
flakmopeddelar. Äldre mc skär-
mar, däck , tankar, gafflar, ekrar, 
kedjor.
tel. 0705-67 54 44
fulltigaraget@hotmail.com

uthyres

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

ö hyra

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

övrigt

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

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

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.

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

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

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

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

Fotateljé Joline
Medicinsk fotterapeut. Jag kan 
hjälpa dig med problem som 
liktornar, hälsprickor, nageltrång, 
förhårdnader, kartnaglar, svamp, 
vårtor och avlastningar mm. Din 
behandling avslutas alltid med 
en avkopplande fotmassage. 
Varför inte köpa ett presentkort 
till någon du tycker om. 
Välkommen till mig i Älvängen på 
Göteborgsvägen 68
tel. 0737-07 31 46

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

Mindre grävjobb utföres.
5 tonare. 
tel. 0765-52 91 74
Nicke

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 % 
av arbetskostnaden. Välkomna 
att höra av er till oss. Vi hjälper 
er gärna med tips och idéer. 
Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Bergspräckning utföres. F-skatt 
finnes.
tel. 073 9-15 93 86

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 
tjänster

Vem känner du 
   som snart fyller?

Hipp hipp Hurra 
Lova Jönsson

6 år den 17 November!
Grattis önskar 

Mamma, Fredrik och Ted

Ett stort grattis till
Katja Kontio

som kom med i Stadslaget 
(Göteborg) F98.

Lycka till! SM i Umeå.
önskar Mamma, Jani, Caro-

line & Elina, Tommi & Anna, 
Marko & Louise, Simo & 

Josefine

 Stort Grattis till
 Jimmy

som fyller år
den 20 november!

Sofia, Tommy & Anette

Grattis
Aryas

3 år 17/11
önskar Mamma & Pappa

Ett stort tack till Alebyg-
gen, Vuxenskolan, Rikard 
Karlberg, Dala elteknik, 
Nols färg, KSG i Surte AB, 
Handelsbanken Älvängen, 
Colorama Älvängen, Alafors 
Plåtslageri AB, Alekuriren, 
Tempo Nol. Barbro Holm-
qvist samt föreningsmed-
lemmar som på olika sätt 
sponsrat oss när vi äntligen 
fick vår egen föreningslokal 
i Nol.

Ale Slöjdare / Styrelsen

Tack Sofia
För att du höll i trådarna när 
vi firade minnet av Mor på 
hennes 100 års-dag och alla 
Ni andra som hjälpte till. En 
sång glädje att alla kom!

Hälsningar Elsy

Tack

Födda 

Välkommen Jesper!
Den 29 augusti 2013 föddes 
vår efterlängtade lille kille 

på Östra sjukhuset.
Lyckliga och stolta föräldrar

Maria Karlsson
& Daniel Firth
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HÄLGEKRYSSET

FöRRa vEcKanS LöSninG

SudoKu LÄTT SudoKu mEdEL

Finn SEx FEL

6 1 3
5 2 7 9 6 4

8 4 2 7 5

2 1 5 8
6 3 5 4
8 5 6 2

9 1 7
6 8 9 1
8 5

© Bulls

2 5 1 6
2 6 5

9 6 7

4 3 9 1
1 3 2 9

4 1 3

4 7 2
7 3
3 2 7 4

© Bulls

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


