
Mirna Ticona de Burman är 
en av årets kkulturstipen-
diater i Ale. Hon målar för 
rättvisan.

Hållbarhet – 
en konst i sig
ALAFORS. Konstnären 
Mirna Ticona de Bur-
man, 40, från Alafors 
är en av årets kultur-
stipendiater i Ale.
Hennes målningar har sitt ursprung 
i hennes kamp för rättvisa i världen 
och en hållbar miljö. Ale kom-
mun har i år beslutat att ge Mirna 
ett arbetsstipendium om 19 000 
kronor för att kunna förverkliga sitt 
mångkulturella konstprojekt som 
ska öppna upp dialogen mellan olika 
kulturer. Stipendiaterna uppmärk-
sammas i samband med årets 
julkonsert nu på söndag.

Läs sid 16
Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 43  |  vecka 48  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

PÅ ALLT I BUTIKEN!
Gäller även nedsatta varor.

Gäller ej presentkort och beställningsvaror.

Julklappsdag
28/11 kl 10–19

PÅ ALLLTTTTTTT IIIIIIII BBUTIKEN!ÅPÅ ALLLLLTTTTTTTTTT IIIIIII BBBUTIKEN!PÅ ALLLTTTT III BBUTIKEN!PÅ ALLTT II BUTIKEN!PÅ ALLT I BUTIKEN!
Gäller även nedsatta varor.Gäller även nedsatta varorGäller även nedsatta varor.

282828///88888 11 11/// kl kl 10–190–1910 19

.

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

www.axums.seSaturnus hängande

79:-
Saturnus stående

99:-
Inkl lampskärm

Vi har slingor, ljusstakar och stjärnor inför advent! 

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

20:-/ST 

KLIPP!
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Gäller v 48 • 27/11-1/12

KAFFE
Classic 500g jfr. pris 40kr/kg.

Ej Ekologiskt, selection  
eller hela bönor.

Max två köp per kund.

   

Lödöse 0520-66 00 10 Ord.pris 24.90/st
Gäller t o m 1/12-2013

Pastasås
Dolmio 2 för

Eleven ska välja skola!

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

– Inte tvärtom

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

Kvällsöppet

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

LÖRDAG
30 NOV

RDAG
OV

Tomten till 
torget

Surte är på gång igen!
Surtes damer tog en övertygande skalp när Guldheden besegrades med 
klara 7-1. Efter några tunga poängtapp i början av serien har laget hittat 
vinnarstråket igen. På bilden syns Sofie Karlsson och Emma Asplund. Att 
Surte är på gång igen vittnar också bandyklubben om. Både det allsvenska 
herr- och damlaget vann i helgen.         Läs sporten sid 33-37
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Lärarna står i centrum 
för Utbildnings-
nämndens plan för 

2014. Medarbetarundersök-
ningen bland skolpersonalen 
gav ett tydligt besked i år. 
Lärare för de äldre årskur-
serna 7-9 är inte nöjda med 
sin tillvaro. Det är självklart 
ett alarmerande problem, 
kopplingen mellan lärare 
och elevers förmåga att lära 
nytt är tydlig. Lärare som 
vittnar om att de känner 
stress och har svårt att få 
ihop tiden kan med stor 
sannolihet kopplas till det 
stora antalet elever i Ale 
som känner svag lust att 
lära. Kärnan i skolan utgörs 
självfallet av lärarna. Lärare 
som mår bra och känner 
arbetsglädje är lika självklart 
bättre pedagoger än de som 
känner tvärtom. Lärarens 
betydelse kan du själv snabbt 
reflektera över. Vad minns 
du mest från din egen skol-
gång? Få kommer ens ihåg 
vad vi lärde oss på de olika 
stadierna, men lärarna kan 
vi i regel rabbla utantill. Att 
lärarnas arbetssituation nu 
placeras som ett av huvud-
målen för nämnden nästa år 
tyder på att problemet tas 
på fullaste allvar – och allt 
annat vore oförsvarbart.

Ale vidgar sitt interna-
tionella arbete när man i 
veckan reser till Botswana 
för att genomföra entrepre-
nörsutbildningen YEE. Fyra 
ungdomar från Ale kommer 

att få chansen att medverka. 
Tänk vilket äventyr! Pro-
jektet finansieras till största 
del av SIDA-pengar. Det 
är självklart en fantastisk 
möjlighet som erbjuds och 
jag hoppas att det sedan 
finns en plan för hur dessa 
ungdomars erfarenheter 
ska kunna spridas vidare. 
Deltagarna är handplockade 
för att de antingen har visat 
stort intresse eller svarat 
för föredömliga insatser. 
Jag tycker det är kanon! Vi 
måste hitta fler sätt att lyfta 
alla positiva krafter på. Det 
är så lätt att vi bara pratar 
om de som utmärker sig i 
negativ bemärkelse och dis-
kuterar hur dessa ska straf-
fas. Det finns ju en större 
grupp, nämli-
gen den med 
människor som 
bidrar positivt 
till samhällets 
utveckling. Om 
dessa ska kunna 
bli fler tror jag 
det är ett måste 
att lyfta fram 
dem och låta 
dem vara tydliga 
föredömen. Att 
kunna erbjuda 
fyra ungdomar 
en utbildnings-
vecka i Botswa-
nas vilda natur är 
en utmärkt belö-
ning.Bara resan 
i sig blir ett 
äventyr.

Tempot skruvas nu upp 
efter några gråa höstveckor. 
Till helgen tänder vi mer 
ljus än någonsin och hälsar 
Advent välkommen. Det 
känns riktigt bra att få ta 
fram ljusstaken igen. Plöts-
ligt känns det lite ljusare 
igen, om ändå på konstgjord 
väg. Sen bär det av på mark-
nader, julbasarer, luciaupp-
trädanden, konserter och 
juljippon av alla de slag. Det 
är en härlig tid som stundar 
innan tomten åter-igen 
kommer på besök.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Lyft fram våra föredömen

alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   2013LEDARE2

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

 

www.jmschakt.se

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Provtryck

Inne & utebelysning
Ale Lampan

JULBELYSNING
Inomhus och utomhus

– Allt du behöver!

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

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

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård

Anmälan till 
Evy på 74 50 51 eller

Gun på 74 51 22 senast 6 dec
 

Torsdag 12 dec kl 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

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

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

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

Mer information
0708 - 19 24 10

www.uspastorp.com

PÅ USPASTORP
Julbord

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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Följ oss och ställ 
frågor på Facebook
facebook.com/ELONSverige

ELON I NOL
Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38

Öppettider  Mån–fre 9–18 
 Lördag 10–14 
www.elon.se nol@elon.se

NOL

G
Ö

TE
B

O
R

G

Nols kyrka

E45

TVÄTTMASKIN WAQ28492SN/104250

Tar effektivt bort de 
svåraste fl äckarna
Energiklass: A+++. Kapacitet: 8 kg. 
Årsförbrukning: 175 kWh, 8700 l. 
Centrifugeringsklass: B. Max centrifugering: 
1400 v/min. Ljudnivå tvätt: 51 dB. Ljudnivå 
centrifugering: 73 dB. H/B/D: 848/598/550.

E
N

E R G I K L A

S
S

ORD. PRIS 5.995:-

3.995:-
SPARA 2.000:-

ORD. PRIS 6.495:-

4.495:-
SPARA 2.000:- STEKPANNA REVELATION/104171

Visar optimal 
stektemperatur 
• Ø 28 CM

SPIS SK6554/104426

För stora hushåll
Energiklass: A. Energiförbrukning: 0,91 kWh (varmluft: 0,89 kWh). 
Ugnsvolym: Stor, 74 l. H/B/D: 900/596/600. Spänning: 400 V.

E
N

E R G I K L A

S
S

ORD. PRIS 299:-

199:-

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t o m 30/11 2013. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning. 

ALE. Med stöd av SIDA 
genomför Ale kommun 
sin entreprenörsutbild-
ning YEE i Botswana 
första veckan i decem-
ber.

För fyra förväntans-
fulla Aleungdomar 
väntar inte bara nya 
kunskaper och erfaren-
heter, utan också ett 
äventyr i en helt främ-
mande miljö.

– Det är tveklöst värl-
dens chans och jag har 
fortfarande svårt att 
tro att det är sant. Tänk 
att vi ska till Afrika, 
säger en av deltagarna, 
Philippa Karlsson, 17, 
från Surte. 

Hon sätter sig på planet till 
Botswana torsdagen den 28 

november tillsammans med 
Emma Luukinen, Fredrik 
Duvet och Josefin Carl-
bom. Via London, Johan-
nesburg och Maun har de 
en resa från dörren hemma 
till dörren i byn där utbild-
ningen ska arrangeras på 26 
timmar att se fram emot. 
Fyra ungdomar från Ale har 
handplockats och kommer 
tillsammans med fyra delta-
gare från Namibia och tolv 
från Botswana vara de som 
under den engelska profes-
sorn Roger Mumby Croft 
och Ales egen entreprenörs-
lärare, Dennis Larsen, får 
lära sig se möjligheter istället 
för hinder, lösningar istället 
för problem.

– Initiativet kommer 
från Ghanzis egna företrä-
dare. De fick nys om vårt 
utbildningskoncept och våra 

tankar kring ungdomar och 
entreprenörskap i samband 
med ett besök i Vänersborg. 
Sedan har det rullat på och 
deras intresse har växt undan 
för undan. Det mynnade till 
slut i en ansökan till ICLD 
(internationellt centrum 
för lokal demokrati) som 
med SIDA-pengar valt att 
stötta att vi genomför YEE 
i Botswana två gånger, 2013 
och 2014. Dessutom ska ett 
utbyte mellan kommunled-
ningarna också genomföras. 
På den nivån är det väldigt 
ömsesidigt, vi har mycket att 
lära även av dem, säger pro-
jektledare Kjell Lundgren.

Han har själv varit på plats 
i Ghanzi och studerat platsen 
för utbildningen.

– De yttre förutsättning-
arna skiljer sig radikalt från 
hur vi har det. Vi kommer 
mer eller mindre att befinna 
oss mitt i vildmarken i en 
häftig natur med djur utanför 
hyddan. Det blir en stor upp-
levelse och ett äventyr i sig, 
men skälet till att vi åker dit 

är för att genomföra utbild-
ningen och våra deltagare 
ska förhoppningsvis bära 
med sig både kunskap och 
minnen för livet hem, säger 
Lundgren.

Förväntan
Lokaltidningen träffar de 
fyra Aleungdomarna över 
en fikastund i förra veckan. 
Caféet fylls snabbt med för-
väntan, drömmar och mar-
drömmar.

– Jag tycker det är så häf-
tigt att just jag ska få åka. Jag 
tänker mycket på den spän-
nande naturen, men också 
på otäcka spindlar, erkänner 
Fredrik Duvet som sökte 
utbildningen på Krokhol-
men i sommar – fast på grund 

av sommarjobb tvingades 
han tacka nej.

Utbildningen sker som 
vanligt på engelska, inget 
annat språk är tillåtet.

– Det känns lite nervöst, 
men det är ju lika för alla 
och när man väl kommer in i 
det brukar det lösa sig, säger 
Josefin Carlbom som fick 
förfrågan från kommunen 
efter sitt suveräna projektar-
bete som mynnade ut i ung-
domsboken ”Våga fråga”.

Deltagarna från Ale är 
förväntansfulla och har inte 
svårt att klä dem i ord.

– Resan, lära känna nya 
människor från andra kultu-
rer, samarbeta med personer 
du aldrig träffat tidigare och 
bo i bushen, kommer säkert 

bidra till att man utvecklas 
som människa, menar Emma 
Luukinen.

På frågan om vad de vet 
om Botswana idag blir svaren 
fåordiga. De är överens om 
att det ligger i Sydafrika, har 
gott om diamanter och vilda 
djur.

– Men mamma har mer 
koll än jag själv, erkänner 
Josefin.

Resfebern har inte infun-
nit sig än, men när väskan ska 
packas kommer de vara noga 
med ett par saker, myggme-
del, tandkräm, rena under-
kläder och solkräm.

– Och kameran förstås!
TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Entreprenörsutbildning på export
– Ale reser till Botswana

Fyra Aleungdomar reser till Botswana för att medverka i entreprenörsutbildningen YEA, 
young entrepreneurs in new Africa. Från vänster: Philippa Karlsson, Josefin Carlbom, Emma 
Luukinen och Fredrik Duvek.

DELTAGARNA
Emma Luukinen, 17, Bohus, lärlingsgymnasiet.
Fredrik Duvek, 19, Skepplanda, lärlingsymnasiet.
Josefin Carlbom, 19, Nol, tog studenten i våras och 
jobbar på Sportlife Nödinge.
Philippa Karlsson, 17, Surte, IHGR gymnasiet i 
Göteborg.
Från Ale medverkar också
Kjell Lundgren, projektledare
Dennis Larsen, lärare
Mats Berggren, teambuilder
Hedvig Olsson teamleader (tidigare kursdeltagare)

FAKTA YEE
YEE är det internationella namnet 
på Ale kommuns entreprenörsutbild-
ning, Young entrepreneurs in new 
Europe (Unga entreprenörer i Nya 
Europa). Konceptet testades första 
gången 2001 på ett skepp med 
deltagare från Ale och dess vän-
orter. Sedan dess har utbildningen 
genomförts på Krokholmen norr om 
Marstrand under en vecka i augusti. 
Utbildningens mål är att förmå ung-

domar att tänka kreativt och i nya 
banor, att vara lösningsorienterade 
istället för problemfokuserade. Med 
en internationell mix av deltagare 
skapas dessutom ett unikt mervärde. 
Utbildningen sker på engelska.  Vid 
två tillfällen har YEE genomförts i 
Moldavien, 2010 och 2012, med stöd 
av SIDA (ICLD). Den tredje exporten 
sker till provinsen Ghanzi i Botswana 
i Sydafrika.



Viljan att behålla 
många bra verksam-
heter inom om-

sorgs- och arbetsnämndens 
verksamheter och samtidigt 
fortsätta det positiva föränd-
rings- och förbättringsarbe-
tet i Ale kommun är stor.

I Alliansens och Alede-
mokraternas budget skjuter 
vi till extra medel till arbets-
marknadsenheten så att vi 
kan fortsätta jobbet med 
dem som står längst ifrån 
den ordinarie arbetsmarkna-
den. Vi väljer även att öppna 
den sista avdelningen på 
Backavik så att vi ökar anta-
let platser på särskilt boende.  
Vi väljer också att gå på 
Moderaternas förslag att 
lägga ut personlig assistans 
på entreprenad. 

Detta beslut vet vi väcker 
känslor och frågor. Om 
man ser till de kommuner 
som väljer personlig assis-
tans enligt LOU (lagen om 
offentlig upphandling) så 
är det oftast så det ser ut i 

början, när beslutet fattats, 
att det skapar oro både bland 
de som behöver assistans och 
bland de som är anställda i 
den kommunala utförarde-
len. Därför vill vi tala om 
hur vi tänker och inte väcka 
någon 
onödig 
oro.

Flera 
kommuner 
vittnar om 
att efter 
kort tid 
så är man 
oerhört 
nöjd! Dels 
så får kom-
munen 
ett mer renodlat uppdrag 
av biståndsbedömning och 
kvalitetsgranskning dels så 
har kommunen själv svårt 
att utföra uppdraget på den 
statliga ersättningen som 
man får av försäkringskas-
san. Att en kommun per 
automatik skulle vara ett 
bättre serviceföretag och 

arbetsgivare 
än ett företag 
som är spe-
cialiserad på 
en viss tjänst 

tycker vi är ett märkligt sätt 
att se saken på. Vi vet också 
att vissa av ideologiska prin-
ciper vägrar privata alterna-
tiv oavsett om den privata 
utföraren/arbetsgivaren är 
bättre. Vi i Moderaterna tar 

ansvar för 
att varje 
skatte-
krona ska 
användas 
så effek-
tivt och 
ändamåls-
enligt som 
möjligt för 
att kunna 
bedriva 
verksam-

het med kvalitet. Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den har tydliga kriterier 
och kontroller av privata 
utförare inom Ale kommun 
så vi känner stor trygg-
het i att personlig assistans 
kommer, oavsett företag 
som upphandlas, hålla god 
kvalitet och följa de lagar 
och riktlinjer som finns, så 
som arbetsrättslig trygghet 
med kollektivavtal, ansvars-
försäkringar etcetera. Med 
den konkurrens som råder så 

kommer den som blir aktuell 
som ny utförare/arbetsgivare 
i Ale kommun, garanterat 
bli mer kritiskt granskad än 
kommunen själv. Dessutom 
har kommunen fortfarande 
huvudansvaret för verksam-
heten. 

Moderaterna har tillsam-
mans med våra Alliansvän-
ner och Aledemokraterna 
finansierat alla förslag som 
lagts i 2014 års budget, till 
skillnad mot oppositionen 
som inte la ett enda förslag. 
Det är lätt att önska och 
kräva tillskott till verk-
samheter utan att lägga en 
enda krona till dem, när 
man sitter i opposition. Vi i 
Moderaterna kan med stolt-
het säga att ansvar har varit 
vårt ledord i detta budget-
arbete!

Carina Zito Averstedt
Ledamot  Moderaterna i OAN

Ida Löfgren
Ledamot Moderaterna i OAN

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!
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Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

I förra veckans nummer 
av Alekuriren uttryckte 
två politiker att skolan 

borde förstatligas.
Jag håller inte med någon 

av dom.
Det finns många argu-

ment mot ett förstatligande 
och jag kommer här att 
berätta om några av dom.

Att sätta igång ett sådant 
enormt arbete skulle kosta 
många miljoner, kanske 
miljarder, kronor för ingen 
effekt alls eller en väldigt 
liten effekt

Det skulle ta bort fokus 
från skolans verkliga utma-
ningar, att öka kvaliteten 
i svensk skola och få våra 
barn och elever att prestera 
bättre.

Detta är Eva-Lis Sirén, 
ordförande för Lärarförbun-
det och jag själv helt överens 
om.

Många av de som argu-
menterar för ett förstatli-

gande använder likvärdighe-
ten som ett argument. Man 
menar att det är för stora 
skillnader mellan elever som 
klarar sig väl i skolan och 
de som inte klarar sig lika 
väl. Det stämmer i och för 
sig men problemet är att de 
största skillnaderna finns 
inom samma skola, inte 
skolor emellan!

Förutom att det är en 
direkt felaktig slutsats att 
ett förstatligande skulle öka 
likvärdigheten haltar argu-
mentet på fler sätt. Likvär-
digheten sitter inte i varifrån 
pengarna kommer. Regler 
om likvärdighet regleras 
idag i skollag och läroplan 
och inte minst på kravet 
om en likabehandlingsplan 
på alla skolor. Dessa regler 
finns i så kallade styrdo-
kument och det är redan 
staten som reglerar dessa 
styrdokument. Vi har dess-
utom en statlig inspektion, 

skolinspektionen, som ska 
säkerställa att styrdokumen-
ten efterföljs.

Undersökning efter 
undersökning visar att de 
problem som svensk skola 
står inför ska lösas i klass-
rummet. Lärarna behöver 
bättre förutsättningar. Detta 
har vi i Ale tagit fasta på och 
fokuserar nu på våra elever 
och vår personal i nämnd-
plan för 2014. 

Dessutom innebär skolö-
verenskommelsen att vi poli-
tiker lovat varandra att våra 
insatser ska bygga på evi-
densbaserade och beforskade 
metoder. Vi ska inte göra 
saker för att vi tycker eller 
tror någonting utan vi ska 
göra saker för att de behövs

För att vi ska kunna lyfta 
den svenska skolan måste vi 
lita på de verkliga proffsen. 
På alla fantastiska pedagoger 
och lärare där ute. De ska 
förverkliga och uppfylla 

läroplaner och skollag. De 
ska fortsätta utveckla skolan 
med hjälp av de verktyg 
som tagits fram. Vi ska inte 
tvinga på dom en ny, enormt 
dyr reform som inte på 
något sätt kan bevisas vara 
till fördel för våra barn!

Jag och Centerpartiet 
tror på en skola som bygger 
på forskning och en tilltro 
på professionen, inte på 
stelbent byråkrati. Vad tror 
du är bäst för våra barn? En 
stelbent statlig organisation 
eller en organisation som 
litar på lärare och pedago-
ger?

Elena Fridfelt (C)
Ordförande 

Utbildningsnämnden

Att förstatliga skolan är en riktigt dum idé!
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 

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-

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! 

Grundskolan måste förstatligas!

Både Jan A Pressfeldt (AD) och Rose-Marie Fihn (FP) krävde 
i varsin insändare förra veckan att grundskolan borde för-
statligas. Det tycker inte Utbildningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
budget 2014 justerad och klar!

De kommunala 
skolorna i Ale har i 
mer än ett årtionde 

dalat resultatmässigt. Först 
drev vänsterpartierna under 
(s)-ledning skolan mot bot-
ten och utvecklingen har 
inte kunnat hejdas under 
AD-Alliansens ledning även 
om vissa små ljuspunkter 
kan skönjas. Ale kommun 
intar snart resultatmässigt 
den absoluta jumboplatsen 
bland Sveriges 290 kom-
muner. Våra grundskole-
elevers dåliga meritvärden 
är mycket oroväckande, 
våra ungdomar får en sämre 
start i livet än vad övriga 
Göteborgsregionens kom-
muner kan erbjuda. Pro-
blemen beror inte på dåliga 
skollokaler utan beror på 
andra faktorer som lärarnas 
bristande kompetens och 
förmåga, svag skolledning, 
dålig pedagogik. En dålig 
kultur har klistrat sig fast 
i väggarna och politiken 
har sedan länge placerat 
sig självt på läktaren! Ale 
kommuns skolpolitik måste 
i grunden göras om.

Vi har faktiskt lösningen 
mitt framför våra ögon: 
Alafors Fria skola, som år 
efter år resultatmässigt 
placerar sig i den absoluta 
toppen, inte bara i Göte-
borgsregionen utan även i 
hela Sverige. Skolan, öppen 
för alla, har ett helt annat 

koncept med föräldramed-
verkan, korta och snabba 
beslutsvägar mellan styrelse 
och lärare och elever. Och 
en, som det verkar, överläg-
sen pedagogik! Och framför 
allt: ingen politisk inbland-
ning. 

Den nybyggnation och 
inflyttning som vi alla 
förväntat oss har uteblivit 
och en av anledningarna är 
helt klart att barnfamiljer 
tvekar på grund av den 
kommunala grundskolans 
urusla resultat. Vi får sådana 
kommentarer ute på mark-
naden. Så Aledemokraterna 
föreslår Kommunstyrelsen 
att snabbt skapa ett system 
med fria kommunala skolor 
och uppmuntra även andra 
aktörer att överta kommu-
nala skolor i syfte att driva 
friskolor med samma kon-
cept som Alafors Fria Skola. 
En sådan friskola, både 1-6 
och 7-9 bör inrättas i Älv-
ängen-Alvhem-Skepplanda, 
en i Nödinge-Nol-Alafors 
och en i Surte-Bohus. 
Skolstart bör kunna ske 
redan höstterminen nästa 
år, 2014.

Det brådskar!
Aledemokraterna
Jan A. Pressfeldt, 

Gruppledare
Heléne Ahlberg , ledamot 

Utbildningsnämnden
Ingela Nordhall, ledamot 

Kommunstyrelsen

Rädda grundskolan i Ale
– inrätta friskolor

Vi i Moderaterna tar ansvar 
för att varje skattekrona 
ska användas så effek-
tivt och ändamålsenligt 

som möjligt för att kunna 
bedriva verksamhet med 

kvalitet. 
Moderaterna i Ale



Viljan att behålla 
många bra verksam-
heter inom om-

sorgs- och arbetsnämndens 
verksamheter och samtidigt 
fortsätta det positiva föränd-
rings- och förbättringsarbe-
tet i Ale kommun är stor.

I Alliansens och Alede-
mokraternas budget skjuter 
vi till extra medel till arbets-
marknadsenheten så att vi 
kan fortsätta jobbet med 
dem som står längst ifrån 
den ordinarie arbetsmarkna-
den. Vi väljer även att öppna 
den sista avdelningen på 
Backavik så att vi ökar anta-
let platser på särskilt boende.  
Vi väljer också att gå på 
Moderaternas förslag att 
lägga ut personlig assistans 
på entreprenad. 

Detta beslut vet vi väcker 
känslor och frågor. Om 
man ser till de kommuner 
som väljer personlig assis-
tans enligt LOU (lagen om 
offentlig upphandling) så 
är det oftast så det ser ut i 

början, när beslutet fattats, 
att det skapar oro både bland 
de som behöver assistans och 
bland de som är anställda i 
den kommunala utförarde-
len. Därför vill vi tala om 
hur vi tänker och inte väcka 
någon 
onödig 
oro.

Flera 
kommuner 
vittnar om 
att efter 
kort tid 
så är man 
oerhört 
nöjd! Dels 
så får kom-
munen 
ett mer renodlat uppdrag 
av biståndsbedömning och 
kvalitetsgranskning dels så 
har kommunen själv svårt 
att utföra uppdraget på den 
statliga ersättningen som 
man får av försäkringskas-
san. Att en kommun per 
automatik skulle vara ett 
bättre serviceföretag och 

arbetsgivare 
än ett företag 
som är spe-
cialiserad på 
en viss tjänst 

tycker vi är ett märkligt sätt 
att se saken på. Vi vet också 
att vissa av ideologiska prin-
ciper vägrar privata alterna-
tiv oavsett om den privata 
utföraren/arbetsgivaren är 
bättre. Vi i Moderaterna tar 

ansvar för 
att varje 
skatte-
krona ska 
användas 
så effek-
tivt och 
ändamåls-
enligt som 
möjligt för 
att kunna 
bedriva 
verksam-

het med kvalitet. Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den har tydliga kriterier 
och kontroller av privata 
utförare inom Ale kommun 
så vi känner stor trygg-
het i att personlig assistans 
kommer, oavsett företag 
som upphandlas, hålla god 
kvalitet och följa de lagar 
och riktlinjer som finns, så 
som arbetsrättslig trygghet 
med kollektivavtal, ansvars-
försäkringar etcetera. Med 
den konkurrens som råder så 

kommer den som blir aktuell 
som ny utförare/arbetsgivare 
i Ale kommun, garanterat 
bli mer kritiskt granskad än 
kommunen själv. Dessutom 
har kommunen fortfarande 
huvudansvaret för verksam-
heten. 

Moderaterna har tillsam-
mans med våra Alliansvän-
ner och Aledemokraterna 
finansierat alla förslag som 
lagts i 2014 års budget, till 
skillnad mot oppositionen 
som inte la ett enda förslag. 
Det är lätt att önska och 
kräva tillskott till verk-
samheter utan att lägga en 
enda krona till dem, när 
man sitter i opposition. Vi i 
Moderaterna kan med stolt-
het säga att ansvar har varit 
vårt ledord i detta budget-
arbete!

Carina Zito Averstedt
Ledamot  Moderaterna i OAN

Ida Löfgren
Ledamot Moderaterna i OAN

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

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!
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Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

I förra veckans nummer 
av Alekuriren uttryckte 
två politiker att skolan 

borde förstatligas.
Jag håller inte med någon 

av dom.
Det finns många argu-

ment mot ett förstatligande 
och jag kommer här att 
berätta om några av dom.

Att sätta igång ett sådant 
enormt arbete skulle kosta 
många miljoner, kanske 
miljarder, kronor för ingen 
effekt alls eller en väldigt 
liten effekt

Det skulle ta bort fokus 
från skolans verkliga utma-
ningar, att öka kvaliteten 
i svensk skola och få våra 
barn och elever att prestera 
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gande använder likvärdighe-
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skolinspektionen, som ska 
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Undersökning efter 
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rummet. Lärarna behöver 
bättre förutsättningar. Detta 
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fokuserar nu på våra elever 
och vår personal i nämnd-
plan för 2014. 

Dessutom innebär skolö-
verenskommelsen att vi poli-
tiker lovat varandra att våra 
insatser ska bygga på evi-
densbaserade och beforskade 
metoder. Vi ska inte göra 
saker för att vi tycker eller 
tror någonting utan vi ska 
göra saker för att de behövs

För att vi ska kunna lyfta 
den svenska skolan måste vi 
lita på de verkliga proffsen. 
På alla fantastiska pedagoger 
och lärare där ute. De ska 
förverkliga och uppfylla 

läroplaner och skollag. De 
ska fortsätta utveckla skolan 
med hjälp av de verktyg 
som tagits fram. Vi ska inte 
tvinga på dom en ny, enormt 
dyr reform som inte på 
något sätt kan bevisas vara 
till fördel för våra barn!

Jag och Centerpartiet 
tror på en skola som bygger 
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på professionen, inte på 
stelbent byråkrati. Vad tror 
du är bäst för våra barn? En 
stelbent statlig organisation 
eller en organisation som 
litar på lärare och pedago-
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Elena Fridfelt (C)
Ordförande 

Utbildningsnämnden

Att förstatliga skolan är en riktigt dum idé!
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 

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-

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 
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Grundskolan måste förstatligas!

Både Jan A Pressfeldt (AD) och Rose-Marie Fihn (FP) krävde 
i varsin insändare förra veckan att grundskolan borde för-
statligas. Det tycker inte Utbildningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
budget 2014 justerad och klar!

De kommunala 
skolorna i Ale har i 
mer än ett årtionde 

dalat resultatmässigt. Först 
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inte kunnat hejdas under 
AD-Alliansens ledning även 
om vissa små ljuspunkter 
kan skönjas. Ale kommun 
intar snart resultatmässigt 
den absoluta jumboplatsen 
bland Sveriges 290 kom-
muner. Våra grundskole-
elevers dåliga meritvärden 
är mycket oroväckande, 
våra ungdomar får en sämre 
start i livet än vad övriga 
Göteborgsregionens kom-
muner kan erbjuda. Pro-
blemen beror inte på dåliga 
skollokaler utan beror på 
andra faktorer som lärarnas 
bristande kompetens och 
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kultur har klistrat sig fast 
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har sedan länge placerat 
sig självt på läktaren! Ale 
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i grunden göras om.

Vi har faktiskt lösningen 
mitt framför våra ögon: 
Alafors Fria skola, som år 
efter år resultatmässigt 
placerar sig i den absoluta 
toppen, inte bara i Göte-
borgsregionen utan även i 
hela Sverige. Skolan, öppen 
för alla, har ett helt annat 
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verkan, korta och snabba 
beslutsvägar mellan styrelse 
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en, som det verkar, överläg-
sen pedagogik! Och framför 
allt: ingen politisk inbland-
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Den nybyggnation och 
inflyttning som vi alla 
förväntat oss har uteblivit 
och en av anledningarna är 
helt klart att barnfamiljer 
tvekar på grund av den 
kommunala grundskolans 
urusla resultat. Vi får sådana 
kommentarer ute på mark-
naden. Så Aledemokraterna 
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att snabbt skapa ett system 
med fria kommunala skolor 
och uppmuntra även andra 
aktörer att överta kommu-
nala skolor i syfte att driva 
friskolor med samma kon-
cept som Alafors Fria Skola. 
En sådan friskola, både 1-6 
och 7-9 bör inrättas i Älv-
ängen-Alvhem-Skepplanda, 
en i Nödinge-Nol-Alafors 
och en i Surte-Bohus. 
Skolstart bör kunna ske 
redan höstterminen nästa 
år, 2014.

Det brådskar!
Aledemokraterna
Jan A. Pressfeldt, 

Gruppledare
Heléne Ahlberg , ledamot 

Utbildningsnämnden
Ingela Nordhall, ledamot 

Kommunstyrelsen

Rädda grundskolan i Ale
– inrätta friskolor

Vi i Moderaterna tar ansvar 
för att varje skattekrona 
ska användas så effek-
tivt och ändamålsenligt 

som möjligt för att kunna 
bedriva verksamhet med 

kvalitet. 
Moderaterna i Ale

På gång
Konsert i juletid 
med Linda Lampenius och 
Daniel Lindström 

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

December

1
SÖNDAG

Skepplanda bibliotek
Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00
Bemannade öppettider:
måndag, kl 14.00-19.00
tisdag, kl 10.00-15.00
torsdag, kl 10.00-16.30

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

T
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

T
Ale gymnasium, Nödinge

Surte bibliotek
Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00
Bemannade öppettider:
tisdag, kl 14.00-19.00 

0

21.00

Lördag stängt Lördag stängt

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Aktuellt angående inkomst-
uppgift i barnomsorgen
Dags för uppdatering av inkomsterna som ligger till
grund för beräkning av barnomsorgsavgifterna
(gäller dig som inte har maxbelopp).
Om du inte har fått en blankett hemskickad finns
den på www.ale.se  ”Blanketter”.
Du kan också hämta blanketten på enheten där
ditt barn har sin placering.

Vill du skydda dig
mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!

Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för 
dig och dina grannar att samverka mot brott och öka 
gemenskapen i området där du bor.
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, 
parhus, lägenhet eller fristående villa i tättbebyggt 
område likväl som på landsbygd.

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 

Skepplanda bibliotek  

 
Hela veckan (under bemannade öppettider)

· Tipspromenad för vuxna

· 70-talsutställning

· Vi bjuder på fika
 
Måndag 2 december
·  Kl 15.00. Prova på iPad. Introduktion kl 15 – 16, 

drop-in kl 16 - 18. Förhandsbokning på Skepplanda 
bibliotek 0303-33 05 15. Begränsat antal platser

·  Kl 18.00. Musik av Ukulelegruppen 4 strängar i rött 
och lila. Fritt inträde

·   Kl 19.00. David Färdmar & Adam Lundgren 
Bygdens söner ger oss en inblick i filmens och 
teaterns värld. Fritt inträde

 
Torsdag 5 december
·  Kl 14.30. Sagostund med 70-talstema 

Ingen föranmälan
 
Lördag 7 december
·   Kl 10.00 -14.00. Lördagsöppet! 

Passa på att skaffa ”meröppet-kort”

·  Kl 11.00. SIKELEJ, sa kamelen 
Sång- och danslekar från hela världen.  
Passar åldrarna 2-5 år. 20 kronor per barn. Förköp på 
Skepplanda bibliotek 0303- 33 05 15

·  Kl 12.00-13.00. Bokfiskedamm. 20 kronor
 
Öppettider Skepplanda bibliotek
Meröppet varje dag kl 06.00 - 21.00
Bemannade öppettider:
måndag, kl 14.00-19.00
tisdag, kl 10.00-15.00
torsdag, kl 10.00-16.30
Lördag (endast 7 december) kl 10.00 – 14.00
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NÖDINGE. Torsdagen 
den 5 december sker en 
föreläsning om inter-
netdroger.

Karin Breding från 
polisens narkotikarotel 
kommer till Ale gymna-
sium.

– Internetdroger salu-
förs som något lagligt 
och därmed helt ofar-
ligt, det är allvarligt, 
säger Karin Breding till 
lokaltidningen.

Internetdroger – en fara i 
samhället. Så lyder rubri-
ken för den föreläsning som 
Vakna tillsammans med 
Sportfront och SSPF (Skola, 
socialtjänst, polis, fritid) 
arrangerar i Ale gymnasiums 
teatersalong nästa torsdag. 

– Vi vänder oss i första 
hand till föräldrar och andra 
vuxna i samhället. Det är fri 
entré till föreläsningen, för-
klarar kommunens drogföre-
byggare Thomas Berggren.

Kriminalinspektör Karin 
Breding har jobbat som polis 
i tio år. Hon följer utveck-
lingen av droger som säljs 
över internet och betonar 
problemet med att komma åt 
försäljarna.

– Klon i detta är att det 
finns ett antal företag som 
utger sig för att syssla med 
laglig verksamhet och att 
preparaten därför skulle vara 
ofarliga. Det finns kemiska 
varor som är hälsofarliga, 

andra som är klassade som 
narkotika och en tredje vari-
ant som inte faller under nar-
kotikalagen. Effekterna och 
skadeverkningarna är dock 
desamma. Skillnaden är att 
tillverkaren ändrar en liten 
molekyl. På så sätt finner 
man ett kryphål och håller 
sig på rätt sida om lagen, 
säger Karin Breding.

– Tillverkarna ligger 
steget före polisen.

Målgruppen för dem som 
saluför internetdroger är 
företrädelsevis ungdomar. 
Att som förälder skydda sina 
barn mot företagens aggres-
siva marknadsföring är svårt 
förklarar Breding.

– Droghandeln har för-
flyttats till internet. Mark-
nadsföringen sker på sidor 
som ungdomarna läser. Det 
ser väldigt flashigt ut med 
schyssta förpackningar. All-
ting bygger på att det är lag-
ligt och därför ofarligt. De 
som säljer knark på gatan 
kan inte marknadsföra sig på 
samma sätt.

– Som köpare av inter-
netdroger behöver du aldrig 
konfronteras med någon 
langare. Ungdomarna kan 
sitta på rummet, surfa runt 
på sin dator och göra sin 
beställning. Säljarna döljer 
sina leveranser på ett finur-
ligt sätt, skickar varorna i 
ett cd- eller dvd-fodral. Det 
kommer ingen avi i brevlå-
dan utan beställaren får ett 
sms.

Är det dyrt?
– Priset ligger på 300 

kronor för 3-5 gram och det 
räcker några gånger. Det är 
att likställa med priset för 
hasch.

På föreläsningen i Ale 
gymnasium kommer Karin 
Breding att fördjupa sig i de 
olika droger som förekom-
mer på internet och samti-
digt ge diverse tips som för-
äldrar kan ha nytta av.

– Ett utmärkt tillfälle att få 
lära sig mer om ett komplext, 
men samtidigt väldigt aktu-
ellt ämne, avslutar Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON

Karin Breding från polisens 
narkotikarotel kommer 
till Ale gymnasium nästa 
torsdag för att föreläsa om 
internetdroger.

– Saluförs som något helt ofarligt

Föreläsning om 
internetdroger

Sju kristdemokrater var på 
distriktsstämma i Gråbo för 
att fastställa riksdags- och 
regionlistor för Kristdemo-
kraterna. Efter en hel dags 
diskussion enades stämman 
om att riksdagslistan toppas 
av riksdagsledamot Penilla 
Gunther, Trollhättan och 
på fjärde plats kom Jonatan 
Sundeen, Ale.

Regionlistan toppas av 
regionrådet Monica Selin, 
Trollhättan, och Ale fick 
med Ingrid Hellberg, Älv-
ängen.

Penilla arbetar med 
arbetsmarknadsfrågor och 
Monica med sjukvårdsfrå-
gor i regionen.

Stämman beslutade att i 
valrörelsen skall fokus var 
på barn, unga och pensio-
närer.

Kristdemokraterna skall 
ha tydligt fokus på frågor 
som rör familj, pensionä-
rerna och villkoren för barn 
och unga ska bidra till en 
tydlig prioritering samt till 
bilden av ett värdeorien-
terat, framtidsinriktat och 
frihetssträvande parti med 

fokus på viktiga samhälls-
frågor. 

Politikens inriktning ska 
präglas av våra unika idéer 
och gillas av våra målgrup-
per. Vi ska ständigt lyfta 
fram: Vår syn på familjen, 

det civila samhällets roll, 
politikens gränser , en vär-
deorienterad politik.

Tony Karlsson
Kristdemokraterna i Ale

Tony Karlsson, Kristdemokraterna i Ale, tillsammans med 
partivännen Penilla Gunther, Trollhättan.

Kristdemokraterna på distriktsstämma i Gråbo

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

9 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
7-23 alla dagar | www.aletorg.se

-Jul-
på Ale Torg!

ALLA
LÖRDAGAR Jultomten kommer till 

torget och samlar in 
barnens önskelistor

Söndagsöppet 1, 8, 15 och 22 december 11-15
Må-fred 16/12–20/12 10-20
Lördag 21/12 10-17
Söndag 22/12 11-17
Måndag 23/12 10-20

10-13
Juldagen Stängt
Annandag jul 11-15

10-15
Nyårsdagen Stängt

11-15
Trettondedag jul 11-15

ICA KVANTUM 7-23 förutom:
ÖPPETTIDER I JUL

ÖVRIGA BUTIKER

Nödinge handbollsdamer bjuder 

på glögg och pepparkakor
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partivännen Penilla Gunther, Trollhättan.

Kristdemokraterna på distriktsstämma i Gråbo
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ALE. Resultaten ska 
upp i Ales grundskolor.

En enig Utbildnings-
nämnd ställde sig 
bakom nämndplanen 
för 2014.

Där står lärarna i 
absolut fokus.

Utbildningsnämnden är 
tydlig inför kommande år. 
Antalet mål har reducerats 
kraftigt och består numera 
bara av två stycken, att alla 
elever ska nå godkända betyg 
och att den psykosociala 
arbetsmiljön förbättras.

Den totala enigheten 
härstammar från ett omfat-
tande arbete som Utbild-
ningsnämnden genomfört 
under hösten. I tvärpolitiska 
gruppövningar har ledamö-
terna diskuterat vad som är 
viktigt för att höja kvalitén 
i Ales grundskolor. Vilken 
påverkan har olika faktorer 
på elevens möjlighet att till-
godogöra sig kunskap.

– Gemensamt för oss alla 
var att vi var ganska långt 
ifrån det som vetenskapen 
menar är viktigt. Det gjorde 
att vi fick bra diskussioner 
och att vi kunde enas om vad 
som måste prioriteras i Ale. 
Det var väldigt nyttigt, säger 
Utbildningsnämndens ord-
förande, Elena Fridfelt (C).

Utbi ldningsforskaren 
John Hatties slutsatser har 
legat till grund för Utbild-
ningsnämndens strategiar-

bete. Enligt honom är det 
läraren och dennes förutsätt-
ningar som står i centrum för 
elevens framgångar i skolan. 
I en omfattande medarbe-
tarundersökning konstateras 
att lärarna i Ale inte mår bra, 
vilket då kan anses återspeg-
las i elevernas skolresultat.
– Därför har vi nu inlett ett 
analysarbete som ska ge mer 
detaljerade svar på vad det 
är som gör att lärarna inte 
är nöjda med sin arbetssi-
tuation. Personal som inte 
känner glädje och enga-
gemang kan självklart inte 
motivera elever på rätt sätt. 
Det känns som att detta är 
roten till problemen i Ales 
grundskola. Samtidigt ska 
poängteras att det är högsta-
dielärarna som överlag inte 
mår bra, på låg- och mellan-
stadiet har vi tvärtom mycket 
bra siffror, säger Utbild-
ningsnämndens vice ordfö-
rande, Dennis Ljunggren 
(S) och fortsätter:

– Elevens lust att lära är 
också helt avgörande och den 
kan inte stimuleras av lärare 
som inte känner glädje av att 
gå till jobbet.

 Nytt grepp
I budgeten för 2014 tar 
nämnden ett nytt grepp och 
fördelar ut samtliga pengar.

– Vi tar bort alla centrala 
medel, allt läggs ut i verk-
samheten. Det betyder sam-
tidigt att ansvaret för att hålla 

sin budget ökar. Det kommer 
inte att finnas några andra 
pengar att söka hos nämnden 
eller förvaltningen, säger 
Elena Fridfelt.

I den lokala skoldebatten 
har flera politiker höjt rösten 
om att skolan åter borde för-
statligas. Det håller varken 
Elena Fridfelt eller Dennis 
Ljunggren med om.

– Nej, det är fullständigt 
orealistiskt  och oansvarigt 
med tanke på vad det skulle 
kosta, menar Fridfelt.

– Systemet med en stat-
lig skola har vi redan testat 
i Sverige. Grejen är den att 
staten egentligen redan styr 
skolan. Det sker ju bland 
annat genom de krav som 
ställs och på den läroplan 
som alla svenska skolor ska 
följa, understryker Ljung-
gren.

Utbildningsnämndens 
tilldelade medel motsvarar i 
princip den summa som gällt 
för 2013. Aledemokraterna 
ställde sig bakom nämnd-
planen med två tilläggsyr-
kanden om att behålla 15 
miljoner kronor till politiska 
satsningar, en central buf-
fert om 6 miljoner kronor 
samt ett krav om en över-
gripande lokalutredning och 
en genomlysning av sektor 
utbildnings totala ekonomi.

Lärarnas arbetsmiljö kommer att stå i fokus under 2014. Den måste förbättras, då läraren 
anses vara nyckeln till elevens lärande.

Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16. Lunchstängt 13 - 14

Ale Optik
       God Julönskar
med 
riktigt 
bra priser!

2 par kompletta progressiva från    2850:- 
till dig och en vän

Enkelslipade från    950:-

Vår julklapp till er: alla bågar i butiken ingår 
vid köp av progressiva eller dubbelslipade glas.

22 par kkompletta prog

SYNUNDERSÖKNING

ingår vid köp av glasögon

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lärarna i fokus i nämndplan 2014

Gäller t o m 1 december 2013, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

JULMYSKVÄLL

Julstjärna från 18kr

Vit Brudorkidée 199kr

Kraftiga hyacinter 15kr

Torsdag 5/12 kl 19-21
20% i butiken och utlottning av 3 st presentkort 

under kvällen! 

Amaryllis från 39kr
4-5 stänglad

Västra  gatan 71 kungälv | 0303-166 75 
v

Nu 299:-
Ord.  pris 499:-

Sort. färgEva Solo  
karaff 1,4 liter
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ALE/LILLA EDET/KUNG-
ÄLV. Enligt den senaste 
rapporten är arbetslös-
heten bland ungdomar i 
Ale 15,9 %. 

Samma siffra för 
Kungälv är 8,6 % och 
för Lilla Edet 19,6 %.

Hur kommer det sig 
att ungdomsarbets-
lösheten kan skilja så 
mycket mellan tre an-
gränsande kommuner?

2010 tog Fredrik Skoglund 
över som chef för Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla Edet 
och sedan ungefär två veckor 
tillbaka ansvarar han även för 
Kungälv.

Förutsättningarna för 
att jobba kommunöverskri-
dande och med en helhetssyn 
är därmed goda. 

– Man behöver inte upp-
finna hjulet varje gång, utan 
kan dra nytta och lärdom av 
varandra. Har något varit 
lyckosamt i en kommun kan 
man använda det även på 
andra ställen, även om det 
måste anpassas efter förut-
sättningarna. 

Hur kommer det sig då att 
tre angränsande kommuner, 
dessutom med ett nära sam-
arbete inom Arbetsförmed-
lingen, uppvisar så vitt skilda 
siffror när det kommer till 
arbetslösheten – sett till ung-
domar såväl som hela ålders-
spannet?

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale är 15, 9 %, nästan dub-
belt så stor som i Kungälv där 
man ligger på 8,6 %. 

I september månad upp-
mätte Lilla Edet rekordhöga 
20, 3 %, vilket är den högsta 
noteringen under 2013 i hela 
GR-regionen. Den senaste 
rapporten visar på en sänk-
ning till 19,6 % i oktober. 

Antalet öppet arbetslösa 
och sökande i program med 
aktivitetsstöd har jämfört 
med samma tidpunkt förra 
året ökat med 19,8 % i Lilla 
Edet, medan man i Ale ser en 
minskning med 1,2 % och i 
Kungälv en minskning med 
5,2 %. 

Skolresultat påverkar
Något svar på frågan har 
varken Fredrik Skoglund 
eller Helene Bromander, 
sektorschef för Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla Edet. 

Däremot kan de peka på 
några variabler som kan spela 
in. 

Den kommun som sticker 
ut mest är Lilla Edet, där 
en femtedel av ungdomarna 
mellan 18 och 24 år är utan 
arbete.

– Det finns också ett mör-
kertal som är svårt att upp-
skatta. Det är arbetslösa som 
inte är inskrivna på Arbets-
förmedlingen och kanske 
inte ens har kontakt med för-
sörjningsstödet, säger Fred-
rik och Helene tillägger:

– De hittar andra sätt att 
försörja sig på och inte sällan 
är kriminalitet inblandad. 
Ungdomar bor idag hemma 
länge och vi får ibland frågor 
från föräldrar som inte vet 
hur de ska motivera sina barn 
till att börja jobba.

Något som de menar är 
direkt kopplat till ungdoms-
arbetslösheten är skolre-
sultaten, en parallell som är 
svår att bortse från i Lilla 
Edets fall, där behörighe-
ten till universitet och hög-
skola endast var 49 % förra 
året. Det kan jämföras med 
riksgenomsnittet på 64 %, 
Kungälv på 66 % och Ale på 
59 %. Samma mönster fram-
träder när man tittar på bety-
gen i årskurs nio.

I lärarförbundets senaste 
ranking av bästa skolkom-
mun hamnade Kungälv på 
177 plats av landets 290 
kommuner, medan Ale pla-
cerade sig på plats 251 och 
Lilla Edet 288. 

Nedläggningar
Sambandet mellan skolre-
sultaten och arbetslösheten 
bland unga menar Fredrik 
Skoglund är tydligt, men det 
finns fler faktorer som påver-
kar.  

– Socioekonomisk status 
spelar stor roll, exempelvis 
om man har det bekymmer-
samt i sin familj och social-
handläggare i Lilla Edet är 
oroade över den komplexa 
problematiken hos många 
ungdomar, säger Helene 
Bromander.

Psykisk ohälsa och miss-
bruksproblematik, menar 
hon är stora bekymmer som 
dessutom ökar. 

– Det finns ett stort behov 
av samlade insatser. Samver-
kan mellan vården, psykia-
trin, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen är en 
förutsättning för att komma 
tillrätta med problemen och 
kunna få ett arbete. Detta är 
något som man just nu lägger 
stort fokus på i Lilla Edet.

Nedläggningen av Saab 
Automobile i Trollhättan 
2011 samt av Inlands kar-
tongbruk i Lilla Edet 2012 
har oundvikligt påverkat 
arbetslösheten, även bland 
unga. 

– För några år sedan hade 
vi en annan trend i Lilla Edet. 
Även om siffran var hög så 
såg vi att den minskade. Nu 
har det tyvärr vänt och då 
får man titta på om det kan 
härledas till specifika hän-
delser eller om det bara har 
gått upp ändå, säger Fredrik 
Skoglund.

Samarbete
Kommunens geografiska 
förutsättningar påverkar 
också arbetslösheten och här 
har man ett läge mitt emellan 
två städer. 

– Det blir inte lika natur-
ligt att åka ända ner till Göte-
borg och när arbetsmarkna-
den förändras i Trollhättan 
påverkar det självklart många 
invånare i Lilla Edet.

Möjligheten till pröv-
ningsplatser och jobb med 
särkilt anställningsstöd skil-
jer sig också mellan de tre 
kommunerna, där man i Ale 
och Kungälv har fler kontak-
ter med arbetsgivare. 

– I Ale använder man i 
stor utsträckning kommunen 
som rekryteringspartner, 
bland annat då vi erbjuder 
ungdomsjobb inom kom-
munal verksamhet. Idag (läs 
onsdag) är faktiskt hela ale-
kontoret ute på ”jobbjakt”. 
Man är ute och presenterar 
vad Arbetsförmedlingen 
kan erbjuda arbetsgivarna 
och hur vi kan samverka. 
Jag tycker att vi har ett bra 
samarbetsklimat i alla tre 
kommunerna, säger Fredrik 
Skoglund.

I så gott som alla jäm-
förelser av arbetslösheten 
uppvisar Kungälv betydligt 

bättre siffror är Ale. Hur det 
kommer sig är svårt att svara 
på och Fredrik Skoglund 
menar att saker som det soci-
ala arvet och utbildningsbak-
grund spelar in, liksom platt-

formen för skoluppbyggna-
den. 

– I Kungälv finns även 
ett antal större företag som 
nyanställer mycket ungdo-
mar, Ica Rollsbo är ett sådant 

exempel. Att Klädkällaren 
har öppnat i Ale är en utveck-
ling åt rätt håll. 

– Ungdomsarbetslösheten i Lilla Edet nästan tre gånger så hög som i Kungälv

Så nära fast långt ifrån

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Helene Bromander, sektorschef för Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet och Fredrik Skoglund, chef för Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet/Kungälv, menar att många variabler spelar in för varför arbetslösheten skiljer sig så mycket mellan de tre 
kommunerna. 

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) i 
oktober 2013 i % (september månad 
inom parantes)
Kungälv: 8,6 (9,1) 
Lerum: 10,7 (11,5)
Ale: 15,9 (16,0)
Lilla Edet: 19,6 (20,3)
Alingsås: 17,0 (16,9)
Göteborg: 15,3 (15,9)
Hela riket: 17,4 (17,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i oktober 
2013 i % (september månad inom 
parantes)
Kungälv 3,8 (4,0) 
Lerum: 3,8 (3,8)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,3 (8,4)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,4 (9,6)
Hela riket: 8,5 (8,5)

YRKES
UTBILDNING
NÄRA DIG

Sista ansökningsdag är 2 december, 
studiestart i januari

Följ oss gärna på Facebook!
www.facebook.com/grvux

Nu kan du söka till över
30 olika yrkesutbildningar!
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KORTEDALA. Ingen 
”egen” polisstation, 
men däremot en stor 
polisiär verksamhet i 
området.

Sådan är verkligheten 
i Ale kommun.

Det visar färska siff-
ror från Polismyndighe-
ten i Västra Götaland.

– Frågar du buset i Ale så vet 
de att vi har ögonen på dem.

Det säger Håkan Frank, 
enhetschef för polisområde 
Nordost.

Nyligen undertecknade 
Ale kommun och Polismyn-
digheten en ny överens-
kommelse om samverkan i 
det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet.

– För att kunna bedriva ett 
framgångsrikt polisarbete är 
samverkan med kommunen 
och dess invånare en förut-
sättning. Det positiva sam-
verkansklimatet finns här. 
Jag vill än en gång ta tillfäl-
let i akt att lyfta fram SSPF 
(Skola, socialtjänst, polis och 
fritid) som är en av de bästa 
metoder för att identifiera 
drogproblem och kriminali-
tet, säger Håkan Frank som 
avslår argumentet att en 
polisstation, eller ett polis-
kontor, i Ale skulle generera 
ett effektivare och bättre 
polisarbete.

– Jag kan förstå att en sta-
tion kan ha ett symboliskt 
värde för invånarna. Rent 
arbetsmässigt så spelar det 
dock ingen roll var poliserna 
har sitt klädskåp. Det viktiga 
är att när ett brott begås eller 

ordningsproblem uppstår, då 
ska polis snabbt kunna vara 
på plats. Så är också fallet i 
Ale, säger Håkan Frank.

Vad anser du om mobila 
poliskontor som används 
på olika håll i landet, bland 
annat i Lilla Edet?

– Det är ett sätt att möta 
kommuninvånarna. Det 
gäller emellertid att väga 
ett mobilt 
kontor mot 
den aktivitet 
som vi utför 
i kommu-
nen just nu. 
Vad är mest 
effektivt? Jag 
har inget rakt 
svart på den 
frågan. 

Cirka 2 
300 polisan-
mälningar görs i Ale varje år. 
De allra flesta är händelser 
som polisen rycker ut på.

– Vi griper ett 25-tal 
personer i Ale varje år och 
omhändertar ett 50-tal. Vi 
kontrollerar ungefär 600 
fordon per år där vi misstän-
ker efterlysta personer, nar-
kotika eller rattfyllerister. De 
ordinära trafikkontrollerna 
inkluderas inte i den siffran, 
säger Håkan Frank.

Två turlag på polisens 
ingripandeverksamhet har 
Ale som fokusområde. När 
poliserna inte är på uppdrag 
förlägger de sin tjänstgöring 
i Ale. 

– Vi jobbar både unifor-
merat och civilt i Ale. Våra 
ungdomspoliser arbetar 
företrädelsevis civilt. Totalt 

i Storgöteborg finns 1 300 
poliser som hjälps åt på den 
yta vi förfogar över. Här 
finns också specialistkunskap 
inom olika områden. Det är 
lätt att begära förstärkning 
till Ale om så skulle behövas, 
förklarar Håkan Frank.

Undersökningar visar att 
det är trafikproblem i form 
av buskörning med mope-

der, motor-
cyklar och 
A-traktorer 
som i första 
hand skapar 
o t r y g g h e t 
bland kom-
m u n e n s 
i n v å n a r e . 
Skadegörelse 
och klotter 
spär på den 
upplevelsen.

– Vi gör ett antal moped-
kontroller i Ale varje år, men 
det räcker inte. Här vilar ett 
stort ansvar på föräldrarna. 
I alltför många fall hjälper 
föräldrar till att trimma sina 
barns mopeder eller A-trak-
torer. Det är olagligt och 
direkt ansvarslöst.

– Föräldraansvaret är för 
övrigt grunden till all trygg-
het och den skapas i hemmet. 
Sedan har vi andra männ-
iskor som hjälper till runt 
barnen, i skolan och på fri-
tiden.

Hur ser du på drogsitua-
tionen i Ale?

– Generellt sett i Sve-
rige så är det lätt att få tag i 
droger, så även i Ale. Han-
deln har delvis förflyttats 
från gatan till nätet. Attity-

den till droger är något vi 
hela tiden måste jobba med. 
Uppväxtmiljön spelar också 
roll, det går inte att komma 
ifrån. Hittills i år har vi gripit 
88 personer, misstänkta för 
narkotikabrott i Ale.

Vi läser i tid-
ningar och hör i radion 
om återkommande 
skottlossningar i 
Göteborgs olika stadsde-
lar. Är Ale förskonade från 
grov brottslighet?

– Det finns inslag av grov 
kriminalitet här också. Vi har 
en del av polisen kända per-
soner som bor i Ale kommun 
och som är relativt brottsak-
tiva.

I vilka av Ales orter 
begås flest brott?

– I Nödinge och Älv-
ängen. Därför förlägger vi 
stor del av vår verksamhet 
just där. Vi försöker också 
samordna våra resurser så 
gott det går för att skapa ett 
effektivt polisarbete. Vet vi 
exempelvis att det är stökigt 
på Ale Torg då lägger vi en 
trafikkontroll där.

Har du någon hälsning 
att skicka med till ale-
borna?

– Gör anmälan när brott 
sker och tipsa polisen. Vi är 
i behov av information för 
att kunna göra ett bra jobb. 
Vi har ingen egen kristall-
kula utan behöver hjälp av 
allmänheten, avslutar Håkan 
Frank.

Polischef Håkan Frank:

”Buset vet att vi 
har ögonen på dem”

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Håkan Frank, enhetschef för polisområde Nordost.

ALE. Det finns ett full-
mäktigebeslut på att 
Ale kommun ska ta 
emot fler ensamkom-
mande flyktingbarn.

Lägenheter iord-
ningställs nu i den 
gamla spinnerifabri-
ken i Alafors.

– Mot bakgrund av 
det finns ett behov av 
fler goda män, säger 
Tony Karlsson (KD), 
ordförande i Överför-
myndarnämnden.

Det blir av allt att döma 
i början av nästa år som 
de ensamkommande flyk-
tingbarnen anländer Ale 
kommun. Överförmynda-
renheten ser därför över sin 
organisation, för att kunna 
erbjuda den hjälp som de 
nya invånarna har rätt att få.

– Förutom rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämpad 
ska en god man för ensam-
kommande barn vara sär-
skilt lämpad att företräda 
barn i en utsatt situation. 
Att ha arbetat med barn 
är självklart meriterande, 
men inget krav, säger Tony 
Karlsson.

Vad omfattas uppdra-
get av?

– En hel del myndig-
hetskontakter. Uppdraget 
innebär bland annat att 
man ska delta på möten hos 

Migrationsverket, likaså 
föra samtal med skola, sjuk-
vården och så vidare, säger 
Tony Karlsson. 

– En god man bör ha ett 
öppet sinne, så att man med 
nyfikenhet och intresse dels 
kan möta ungdomen där 
han finns, men också visa 
intresse för att lära sig lite 
om den kultur ungdomen 
kommer ifrån.

Idén är att skapa en grupp 
av goda män med specialist-
kunskaper om ungdomar 
från andra kulturer, så att 
dessa ska kunna stödja var-
andra i olika frågor.

– Rädda Barnen har ett 
nätverk för gode män till 
ensamkommande flykting-
barn. Det är bra om det 
finns en grupp där berörda 
personer kan hålla kontakt 
via telefon, mejl eller rentav 
träffas, säger Ingela Stéen 
(S), förste vice ordförande 
i Överförmyndarnämnden.

En utredning görs av 
dem som visar sig vara 
intresserade av uppdraget 
som god man, så att han 
eller hon inte förekommer 
i brottsregistret. 

– Att vara god man är ett 
ansvarsfullt men samtidigt 
väldigt berikande uppdrag. 
Det handlar om att skapa 
relationer och du lär dig 
väldigt mycket under tiden, 
avslutar Ingela Stéen.

JONAS ANDERSSON

Gode män för ensam-
kommande flyktingbarn

Ordföranden respektive förste vice ordföranden i Överför-
myndarnämnden, Tony Karlsson (KD) respektive Ingela 
Stéen (S), välkomnar fler gode män.

Vi griper ett 25-tal
personer i Ale varje år och 
omhändertar ett 50-tal.
Vi kontrollerar ungefär 
600 fordon per år där vi 
misstänker efterlysta
personer, narkotika
eller rattfyllerister.

Håkan Frank

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

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

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik 
Arvidsson  

med syster Daniela nu hand om 
patienterna. 

Alla gamla och nya 
patienter hälsas 

hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.
tandfokus.se

www.tandfokus.se

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tors 5 dec kl 18.30
Ale Gymnasium, Teatern

Kostnadsfritt

Arrangörer
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KORTEDALA. Ingen 
”egen” polisstation, 
men däremot en stor 
polisiär verksamhet i 
området.

Sådan är verkligheten 
i Ale kommun.

Det visar färska siff-
ror från Polismyndighe-
ten i Västra Götaland.

– Frågar du buset i Ale så vet 
de att vi har ögonen på dem.

Det säger Håkan Frank, 
enhetschef för polisområde 
Nordost.

Nyligen undertecknade 
Ale kommun och Polismyn-
digheten en ny överens-
kommelse om samverkan i 
det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet.

– För att kunna bedriva ett 
framgångsrikt polisarbete är 
samverkan med kommunen 
och dess invånare en förut-
sättning. Det positiva sam-
verkansklimatet finns här. 
Jag vill än en gång ta tillfäl-
let i akt att lyfta fram SSPF 
(Skola, socialtjänst, polis och 
fritid) som är en av de bästa 
metoder för att identifiera 
drogproblem och kriminali-
tet, säger Håkan Frank som 
avslår argumentet att en 
polisstation, eller ett polis-
kontor, i Ale skulle generera 
ett effektivare och bättre 
polisarbete.

– Jag kan förstå att en sta-
tion kan ha ett symboliskt 
värde för invånarna. Rent 
arbetsmässigt så spelar det 
dock ingen roll var poliserna 
har sitt klädskåp. Det viktiga 
är att när ett brott begås eller 

ordningsproblem uppstår, då 
ska polis snabbt kunna vara 
på plats. Så är också fallet i 
Ale, säger Håkan Frank.

Vad anser du om mobila 
poliskontor som används 
på olika håll i landet, bland 
annat i Lilla Edet?

– Det är ett sätt att möta 
kommuninvånarna. Det 
gäller emellertid att väga 
ett mobilt 
kontor mot 
den aktivitet 
som vi utför 
i kommu-
nen just nu. 
Vad är mest 
effektivt? Jag 
har inget rakt 
svart på den 
frågan. 

Cirka 2 
300 polisan-
mälningar görs i Ale varje år. 
De allra flesta är händelser 
som polisen rycker ut på.

– Vi griper ett 25-tal 
personer i Ale varje år och 
omhändertar ett 50-tal. Vi 
kontrollerar ungefär 600 
fordon per år där vi misstän-
ker efterlysta personer, nar-
kotika eller rattfyllerister. De 
ordinära trafikkontrollerna 
inkluderas inte i den siffran, 
säger Håkan Frank.

Två turlag på polisens 
ingripandeverksamhet har 
Ale som fokusområde. När 
poliserna inte är på uppdrag 
förlägger de sin tjänstgöring 
i Ale. 

– Vi jobbar både unifor-
merat och civilt i Ale. Våra 
ungdomspoliser arbetar 
företrädelsevis civilt. Totalt 

i Storgöteborg finns 1 300 
poliser som hjälps åt på den 
yta vi förfogar över. Här 
finns också specialistkunskap 
inom olika områden. Det är 
lätt att begära förstärkning 
till Ale om så skulle behövas, 
förklarar Håkan Frank.

Undersökningar visar att 
det är trafikproblem i form 
av buskörning med mope-

der, motor-
cyklar och 
A-traktorer 
som i första 
hand skapar 
o t r y g g h e t 
bland kom-
m u n e n s 
i n v å n a r e . 
Skadegörelse 
och klotter 
spär på den 
upplevelsen.

– Vi gör ett antal moped-
kontroller i Ale varje år, men 
det räcker inte. Här vilar ett 
stort ansvar på föräldrarna. 
I alltför många fall hjälper 
föräldrar till att trimma sina 
barns mopeder eller A-trak-
torer. Det är olagligt och 
direkt ansvarslöst.

– Föräldraansvaret är för 
övrigt grunden till all trygg-
het och den skapas i hemmet. 
Sedan har vi andra männ-
iskor som hjälper till runt 
barnen, i skolan och på fri-
tiden.

Hur ser du på drogsitua-
tionen i Ale?

– Generellt sett i Sve-
rige så är det lätt att få tag i 
droger, så även i Ale. Han-
deln har delvis förflyttats 
från gatan till nätet. Attity-

den till droger är något vi 
hela tiden måste jobba med. 
Uppväxtmiljön spelar också 
roll, det går inte att komma 
ifrån. Hittills i år har vi gripit 
88 personer, misstänkta för 
narkotikabrott i Ale.

Vi läser i tid-
ningar och hör i radion 
om återkommande 
skottlossningar i 
Göteborgs olika stadsde-
lar. Är Ale förskonade från 
grov brottslighet?

– Det finns inslag av grov 
kriminalitet här också. Vi har 
en del av polisen kända per-
soner som bor i Ale kommun 
och som är relativt brottsak-
tiva.

I vilka av Ales orter 
begås flest brott?

– I Nödinge och Älv-
ängen. Därför förlägger vi 
stor del av vår verksamhet 
just där. Vi försöker också 
samordna våra resurser så 
gott det går för att skapa ett 
effektivt polisarbete. Vet vi 
exempelvis att det är stökigt 
på Ale Torg då lägger vi en 
trafikkontroll där.

Har du någon hälsning 
att skicka med till ale-
borna?

– Gör anmälan när brott 
sker och tipsa polisen. Vi är 
i behov av information för 
att kunna göra ett bra jobb. 
Vi har ingen egen kristall-
kula utan behöver hjälp av 
allmänheten, avslutar Håkan 
Frank.

Polischef Håkan Frank:

”Buset vet att vi 
har ögonen på dem”

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Håkan Frank, enhetschef för polisområde Nordost.

ALE. Det finns ett full-
mäktigebeslut på att 
Ale kommun ska ta 
emot fler ensamkom-
mande flyktingbarn.

Lägenheter iord-
ningställs nu i den 
gamla spinnerifabri-
ken i Alafors.

– Mot bakgrund av 
det finns ett behov av 
fler goda män, säger 
Tony Karlsson (KD), 
ordförande i Överför-
myndarnämnden.

Det blir av allt att döma 
i början av nästa år som 
de ensamkommande flyk-
tingbarnen anländer Ale 
kommun. Överförmynda-
renheten ser därför över sin 
organisation, för att kunna 
erbjuda den hjälp som de 
nya invånarna har rätt att få.

– Förutom rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämpad 
ska en god man för ensam-
kommande barn vara sär-
skilt lämpad att företräda 
barn i en utsatt situation. 
Att ha arbetat med barn 
är självklart meriterande, 
men inget krav, säger Tony 
Karlsson.

Vad omfattas uppdra-
get av?

– En hel del myndig-
hetskontakter. Uppdraget 
innebär bland annat att 
man ska delta på möten hos 

Migrationsverket, likaså 
föra samtal med skola, sjuk-
vården och så vidare, säger 
Tony Karlsson. 

– En god man bör ha ett 
öppet sinne, så att man med 
nyfikenhet och intresse dels 
kan möta ungdomen där 
han finns, men också visa 
intresse för att lära sig lite 
om den kultur ungdomen 
kommer ifrån.

Idén är att skapa en grupp 
av goda män med specialist-
kunskaper om ungdomar 
från andra kulturer, så att 
dessa ska kunna stödja var-
andra i olika frågor.

– Rädda Barnen har ett 
nätverk för gode män till 
ensamkommande flykting-
barn. Det är bra om det 
finns en grupp där berörda 
personer kan hålla kontakt 
via telefon, mejl eller rentav 
träffas, säger Ingela Stéen 
(S), förste vice ordförande 
i Överförmyndarnämnden.

En utredning görs av 
dem som visar sig vara 
intresserade av uppdraget 
som god man, så att han 
eller hon inte förekommer 
i brottsregistret. 

– Att vara god man är ett 
ansvarsfullt men samtidigt 
väldigt berikande uppdrag. 
Det handlar om att skapa 
relationer och du lär dig 
väldigt mycket under tiden, 
avslutar Ingela Stéen.

JONAS ANDERSSON

Gode män för ensam-
kommande flyktingbarn

Ordföranden respektive förste vice ordföranden i Överför-
myndarnämnden, Tony Karlsson (KD) respektive Ingela 
Stéen (S), välkomnar fler gode män.

Vi griper ett 25-tal
personer i Ale varje år och 
omhändertar ett 50-tal.
Vi kontrollerar ungefär 
600 fordon per år där vi 
misstänker efterlysta
personer, narkotika
eller rattfyllerister.

Håkan Frank

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

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

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik 
Arvidsson  

med syster Daniela nu hand om 
patienterna. 

Alla gamla och nya 
patienter hälsas 

hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.
tandfokus.se

www.tandfokus.se

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tors 5 dec kl 18.30
Ale Gymnasium, Teatern

Kostnadsfritt

Arrangörer
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www.alvangenshudochfriskvard.se
 Göteborgsvägen 80, Älvängen 

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

Perfekt 
prova-på-kit! 

Nu 295:- 
(värde 404:-)

Återfukta huden!
4 underbara miniatyrer som 
återfuktar din hud maximalt.

Lyxigt resekit!
Välj två valfria Bioline Reveillance 
produkter så skänker vi dig detta 

lyxiga resekit som stärker och 
skyddar din hud.

Din 
gåva!
 (värde 689:-)

Som vanligt har vi extra bra julpriser på de populäraste behandlingarna.Välkommen till ett härligt 2014

Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

Julklassikern!

75 min 475:-
995:-

120 min 845:-

...varför inte dig själv

Madonnabehandling
Ord pris 1095 kr

SPA-behandling
Ord pris 895 kr

Klassisk ansiktsbehandling
Ord pris 525 kr

Svenstorpsvägen 1, 446 37 Älvängen | 0303-74 60 00

Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16

Brio tågbana i trä

299:90
NU

Ord pris 699:90

HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

Bobbycar399:90
NU

Ord pris 499:90

Stor trollerilåda

149:90
NU

Ord pris 399:90

Brio tågbana i trä

VI HAR DE ROLIGA 
JULKLAPPARNA!

LÄTTILLGÄNGLIGT PÅ NYA  
HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN!  

ÖPPET ALLA DAGAR!

SELF WHEY SHAKE
Ett lättsmält vassleproteintillskott 
som hjälper dig få ut maximalt av 
din träning.

PIKASOL FORTE
Ett naturläkemedel innehållande Omega-3 fettsyror 
som kan bidra till skydd mot hjärt-kärlsjukdomar

C-1000
Vitamin C bidrar till immun- 
systemets normala funktion

  FÖR ALLA ATLETER

EN OM DAGEN
SYRANEUTRAL

HANDEN PÅ HJÄRTAT
ÄTER DU FISK  

3 GGR I VECKAN?

Nu 399:- Rek. pris 699:-

Nu 2 st 199:-
Rek. ord. pris 149:-/st

Nu 159:- Rek. ord. pris 249:-/st
120 kapslar

3 kg choklad-smooth milkshake

Priserna gäller så länge lagret räcker dock längst t o m 10/12 2013

Handelsplats Älvängen, Svenstorpsvägen 1
0303-74 60 37 | alvangen@halsokostbolaget.se www.halsokostbolaget.se

C-vitamin 1000mg 
/tablett. 90 tabletter
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Boka en kostnadsfri 
värdering och få en  
brandsläckare! 
Läs mer på nästa sida.

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

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 5 100
kvm. EP 50 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ryk
285. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 145 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 897 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Jonsvägen 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 890 000 kr/bud. TOMT 1 160 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Skår Övre 215. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE SKEPPLANDA 3 rok, 55 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 4 180 000 kr/bud. TOMT 634 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Prästvägen 19. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 6 rok, 134 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 380 000 kr/bud. TOMT 344 kvm .
EP 153 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Rosengången 10. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 198 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Kärrvägen 78. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 108 kvm

S
M
S
:A

4
0
0
0
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 775 000 kr/bud. AVGIFT 2 492 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 5 a.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2,5 rok, 66 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 900 000 kr/bud. AVGIFT 4 947
kr/månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Hägers gränd 3.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 109 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Måndag 18 november

Inbrott på skola
Inbrott på Surteskolan. En pro-
jektor tillgrips.

Tisdag 19 november

Misshandel
Misshandel och olaga hot mot 
person under 18 år sker vid 
resecentrum i Älvängen. Mål-
sägande, som är född 1997 och 
hemmahörande i Skepplanda, 
blir slagen och skallad av en 
gärningsman född 1996 från 
Angered. 

Bostadsinbrott på Solros-
vägen i Surte. Diverse gods 
tillgrips. 

Villainbrott på Videgårdsvä-
gen i Surte. Smycken tillgrips.

Onsdag 20 november

Inbrott
Ett vittne slår larm om ett 
pågående inbrott i Smyrnakyr-
kan, Älvängen. Polisen griper 
en misstänkt gärningsman, 
född 1975 och hemmahörande 
i Alafors.

Under kvällen sker ett 
inbrott i en bostad på Vide-
gårdsvägen i Surte.

Fredag 22 november

Trafikolycka
På E45 Södra Älvängenmotet 
kolliderar tre personbilar i en 
kökrock. Händelsen utspelar 
sig strax efter klockan 13. 
Ambulans och polis beger sig 
till platsen. Två bilar bärgas 
från platsen. Klockan 14.15 är 
vägen åter fri för trafik. Ingen 
avförs till sjukhus.

Villainbrott i Sandåker. 
Fönster krossas och huset 
genomletas. En stationär 
dator, smycken och kontanter 
tillgrips.

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

Dagarna före jul, lördag 
21 och söndag 22 december, 
bjuder Familjen Dahlbäck in 
till två julkonserter. Det ska 
ses som en inledning på jul-
firandet. 

Glöggen och pepparka-
korna står framdukade, men 
framför allt bjuds det på juv-

ligt julig musik.
Familjen Dahlbäck utgör 

stommen i konserten och 
årets inbjudna solist är 
Hanna Wiskari Griffiths, 
en förnyare inom folkmu-
siken på saxofon och sång 
- hon gästade Mauritzberg 
senast på sommarfestivalen 

2011.
Den timslånga konser-

ten arrangeras i den vackra 
salongen på Mauritzberg. 
Därefter hoppas arrangö-
ren få bjuda på pepparkakor, 
glögg och kaffe. Som van-
ligt gäller förköp. Först till 
kvarn...

Jul i Mauritzberg
Under december gästas 
ICA Kvantum på Ale Torg 
av flera namnkunniga förfat-
tare. Det blir boksignering 
och en möjlighet till samtal 
med några riktigt intressanta 
författare. 

Först ut är Mats Ahl-
stedt den 7 december. Han 

är aktuell med sin nya krimi-
nalroman i Göteborgsmiljö 
Trasdockorna.

Den 12 december kommer 
Charlotte Wikhall förfat-
tare bosatt i Skepplanda 
Kvinnoromaner

 Karl Jan Grankvist 
kommer till Ale Torg den 15 

december med sin exklusiva 
midagssbok

Tisdag 17 december 
kommmer Jessica Frej och 
Maria Blohm med sin bok 
Nytt Bröd, baka gott utan 
gluten. Författarna signerar 
och bjuder på bröd bakat från 
recept i boken.

Författarbesök hos Kvantum
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhus
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 & café
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Måndag-söndag
79:-

39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Stort utbud
hemtextil &

dekoration inför julALAFORS. I förra 
veckan förärades tio av 
kommunens lokalvårda-
re både diplom och en 
stilig nål som ett bevis 
för att de genomgått 
utbildningen PRYL – 
Projekt, Yrkesbevis och 
Lokalvård.

Utdelningen ägde rum 
i Medborgarhuset där 
det dagen till ära hade 
dukats upp med ost, 
kex och pärondryck.

– Ni är viktiga och vi 
vill på detta sätt visa 
vår uppskattning för 
det arbete som ni gör, 
förklarade Susanne 
Vehmanen, enhetschef 
service.

PRYL vidrör alla de spe-
cifika områden som lokal-
vårdarna kommer i kontakt 
med, alltifrån moppteknik 
och olika slags städmaski-
ner till golvvård och hygien. 

Utbildningen omfattar sex 
heldagar, på den sjunde får 
deltagarna sin certifiering.

– Hittills är det 32 lokal-
vårdare som har genomgått 
utbildningen, samtliga med 
godkänt resultat, förklarar 
Susanne Vehmanen.

Lokalvårdarna kommer 
från olika sektorer, men upp-
draget är detsamma oavsett 
var i kommunen man arbetar. 

– Roligt att kommunen 
gör den här satsningen på oss 
som yrkesgrupp. Det är en 
slags bekräftelse på att även 
vårt arbete är betydelsefullt, 
förklarar Lisbeth Blom-
qvist som tjänstgör på Båt-
mans förskola i Älvängen.

– Det var lite myror i bral-
lan till en början, vi är inte 
vana vid att sitta i skolbän-
ken. Jag måste dock säga att 
den här utbildningen har 
varit väldigt givande. Vi har 
fått lära oss varför vi ska göra 
på ett visst sätt. Man har fått 
lite nya infallsvinklar, säger 

Ulrika Björk som till var-
dags arbetar på Ale gymna-
sium.

Lokalvårdarna framhäver 
också betydelsen av det nät-
verk som skapats i och med 
utbildningen.

– Vi kommer definitivt att 
hålla kontakten. Förhopp-
ningsvis kan det ges möjlig-
het till ytterligare fortbild-
ning i framtiden, säger Lis-
beth Blomqvist.

Syftet med utbildningen 
är att lokalvårdarna ska ges 
samma förutsättningar oav-
sett var i kommunen man 
arbetar. 

– Det gäller såväl material 
som städmetoder, avslutar 
Susanne Vehmanen.
FOTNOT. PRYL drivs av sektor 
Utbildning, kultur och fritid i Ale 
kommun och ingår i EU-projekten 
SKY och ESF.

– Utbildningen hyllas av deltagarna

Diplomerade lokalvårdare

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Certifierade lokalvårdare i Ale kommun. Från vänster: Marita Björk, Lisbeth Blomqvist, 
Elsbeth Persson, Zophia Lennstam, Ulrika Björk, Annette Persson, Pia Sjödahl, Birgitta 
Persson, Annette Lööf, Ingrid Berntsson.

Liljana Tuzinovic, handledare, Susanne Vehmanen, enhetschef service, Elisabeth Stolt, hand-
ledare, och Ann-Sofi Johannesson, handledare, i samband med den ceremoni som hölls vid 
certifieringen av de tio lokalvårdarna.

Provtryck
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Boka en kostnadsfri 
värdering och få en  
brandsläckare! 
Läs mer på nästa sida.

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

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 5 100
kvm. EP 50 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ryk
285. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 145 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 897 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Jonsvägen 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 890 000 kr/bud. TOMT 1 160 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Skår Övre 215. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE SKEPPLANDA 3 rok, 55 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 4 180 000 kr/bud. TOMT 634 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Prästvägen 19. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 6 rok, 134 kvm

S
M
S
:A

4
3
7
5
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 380 000 kr/bud. TOMT 344 kvm .
EP 153 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Rosengången 10. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 198 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Kärrvägen 78. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 108 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 775 000 kr/bud. AVGIFT 2 492 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 5 a.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2,5 rok, 66 kvm

S
M
S
:A

4
3
3
2
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 1 900 000 kr/bud. AVGIFT 4 947
kr/månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Hägers gränd 3.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 109 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Måndag 18 november

Inbrott på skola
Inbrott på Surteskolan. En pro-
jektor tillgrips.

Tisdag 19 november

Misshandel
Misshandel och olaga hot mot 
person under 18 år sker vid 
resecentrum i Älvängen. Mål-
sägande, som är född 1997 och 
hemmahörande i Skepplanda, 
blir slagen och skallad av en 
gärningsman född 1996 från 
Angered. 

Bostadsinbrott på Solros-
vägen i Surte. Diverse gods 
tillgrips. 

Villainbrott på Videgårdsvä-
gen i Surte. Smycken tillgrips.

Onsdag 20 november

Inbrott
Ett vittne slår larm om ett 
pågående inbrott i Smyrnakyr-
kan, Älvängen. Polisen griper 
en misstänkt gärningsman, 
född 1975 och hemmahörande 
i Alafors.

Under kvällen sker ett 
inbrott i en bostad på Vide-
gårdsvägen i Surte.

Fredag 22 november

Trafikolycka
På E45 Södra Älvängenmotet 
kolliderar tre personbilar i en 
kökrock. Händelsen utspelar 
sig strax efter klockan 13. 
Ambulans och polis beger sig 
till platsen. Två bilar bärgas 
från platsen. Klockan 14.15 är 
vägen åter fri för trafik. Ingen 
avförs till sjukhus.

Villainbrott i Sandåker. 
Fönster krossas och huset 
genomletas. En stationär 
dator, smycken och kontanter 
tillgrips.

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

Dagarna före jul, lördag 
21 och söndag 22 december, 
bjuder Familjen Dahlbäck in 
till två julkonserter. Det ska 
ses som en inledning på jul-
firandet. 

Glöggen och pepparka-
korna står framdukade, men 
framför allt bjuds det på juv-

ligt julig musik.
Familjen Dahlbäck utgör 

stommen i konserten och 
årets inbjudna solist är 
Hanna Wiskari Griffiths, 
en förnyare inom folkmu-
siken på saxofon och sång 
- hon gästade Mauritzberg 
senast på sommarfestivalen 

2011.
Den timslånga konser-

ten arrangeras i den vackra 
salongen på Mauritzberg. 
Därefter hoppas arrangö-
ren få bjuda på pepparkakor, 
glögg och kaffe. Som van-
ligt gäller förköp. Först till 
kvarn...

Jul i Mauritzberg
Under december gästas 
ICA Kvantum på Ale Torg 
av flera namnkunniga förfat-
tare. Det blir boksignering 
och en möjlighet till samtal 
med några riktigt intressanta 
författare. 

Först ut är Mats Ahl-
stedt den 7 december. Han 

är aktuell med sin nya krimi-
nalroman i Göteborgsmiljö 
Trasdockorna.

Den 12 december kommer 
Charlotte Wikhall förfat-
tare bosatt i Skepplanda 
Kvinnoromaner

 Karl Jan Grankvist 
kommer till Ale Torg den 15 

december med sin exklusiva 
midagssbok

Tisdag 17 december 
kommmer Jessica Frej och 
Maria Blohm med sin bok 
Nytt Bröd, baka gott utan 
gluten. Författarna signerar 
och bjuder på bröd bakat från 
recept i boken.

Författarbesök hos Kvantum
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhus
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Måndag-söndag
79:-

39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Stort utbud
hemtextil &

dekoration inför julALAFORS. I förra 
veckan förärades tio av 
kommunens lokalvårda-
re både diplom och en 
stilig nål som ett bevis 
för att de genomgått 
utbildningen PRYL – 
Projekt, Yrkesbevis och 
Lokalvård.

Utdelningen ägde rum 
i Medborgarhuset där 
det dagen till ära hade 
dukats upp med ost, 
kex och pärondryck.

– Ni är viktiga och vi 
vill på detta sätt visa 
vår uppskattning för 
det arbete som ni gör, 
förklarade Susanne 
Vehmanen, enhetschef 
service.

PRYL vidrör alla de spe-
cifika områden som lokal-
vårdarna kommer i kontakt 
med, alltifrån moppteknik 
och olika slags städmaski-
ner till golvvård och hygien. 

Utbildningen omfattar sex 
heldagar, på den sjunde får 
deltagarna sin certifiering.

– Hittills är det 32 lokal-
vårdare som har genomgått 
utbildningen, samtliga med 
godkänt resultat, förklarar 
Susanne Vehmanen.

Lokalvårdarna kommer 
från olika sektorer, men upp-
draget är detsamma oavsett 
var i kommunen man arbetar. 

– Roligt att kommunen 
gör den här satsningen på oss 
som yrkesgrupp. Det är en 
slags bekräftelse på att även 
vårt arbete är betydelsefullt, 
förklarar Lisbeth Blom-
qvist som tjänstgör på Båt-
mans förskola i Älvängen.

– Det var lite myror i bral-
lan till en början, vi är inte 
vana vid att sitta i skolbän-
ken. Jag måste dock säga att 
den här utbildningen har 
varit väldigt givande. Vi har 
fått lära oss varför vi ska göra 
på ett visst sätt. Man har fått 
lite nya infallsvinklar, säger 

Ulrika Björk som till var-
dags arbetar på Ale gymna-
sium.

Lokalvårdarna framhäver 
också betydelsen av det nät-
verk som skapats i och med 
utbildningen.

– Vi kommer definitivt att 
hålla kontakten. Förhopp-
ningsvis kan det ges möjlig-
het till ytterligare fortbild-
ning i framtiden, säger Lis-
beth Blomqvist.

Syftet med utbildningen 
är att lokalvårdarna ska ges 
samma förutsättningar oav-
sett var i kommunen man 
arbetar. 

– Det gäller såväl material 
som städmetoder, avslutar 
Susanne Vehmanen.
FOTNOT. PRYL drivs av sektor 
Utbildning, kultur och fritid i Ale 
kommun och ingår i EU-projekten 
SKY och ESF.

– Utbildningen hyllas av deltagarna

Diplomerade lokalvårdare

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Certifierade lokalvårdare i Ale kommun. Från vänster: Marita Björk, Lisbeth Blomqvist, 
Elsbeth Persson, Zophia Lennstam, Ulrika Björk, Annette Persson, Pia Sjödahl, Birgitta 
Persson, Annette Lööf, Ingrid Berntsson.

Liljana Tuzinovic, handledare, Susanne Vehmanen, enhetschef service, Elisabeth Stolt, hand-
ledare, och Ann-Sofi Johannesson, handledare, i samband med den ceremoni som hölls vid 
certifieringen av de tio lokalvårdarna.

Provtryck
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ALAFORS. Bakom varje 
produkt vi köper finns 
en människa.

Genom medvetna val 
kan man välja att värna 
om hennes rättigheter 
och visa omsorg om 
människors sociala och 
ekonomiska situation. 

Det menar alafors-
bon Annica Svensson, 
som driver webbshopen 
Fairshop.se.

I samband med att filmen 
”Den röda tråden” visades 
på Medborgarhusets bio-
graf förra fredagen passade 
Annica Svensson på att sälja 
rättvisemärkta produkter vid 
ett bord i entrén.

– Det gick helt okej, men 
det var en liten miss att det 
inte blev någon paus så att 
folk kunde komma ut och 
titta. 

Sedan en dryg månad till-
baka driver hon webbshopen 
Fairshop.se, där man hittar 
allt från choklad, kaffe och 
nötter till heminredning, 
hantverk och julpresenter. 
Gemensamt för alla pro-
dukter är att de antingen är 
fairtrademärkta, vilket inne-

bär att råvaruproducentens 
rättigheter garanteras eller 
lever upp till fairtradekri-
teriern, en handel där män-
niskan och lokalsamhällets 
utveckling sätts i centrum.

Tanken är också att genom 
webbshopen öka kunskapen 
och intresset för fairtrade 
och hållbar konsumtion i 

samhället.
– Jag planerar även att 

genom ABF starta en studie-
cirkel i Ale och Kungälv till 

våren om hållbar konsum-
tion och konsekvenser av 
våra val.  

Innan dess väntar julmark-

naderna och Annica Svens-
sons kommer bland annat att 
finnas på plats på Repslagar-
museets julmarknad nu på 

lördag och i Kareby i Kung-
älv på söndag.

JOHANNA ROOS

Rättvisa prylar. Alaforsbon Annica Svensson passade på att sälja sina fairtradeprodukter på Medborgarhuset i samband med 
filmvisningen av ”Den röda tråden”.

– Fairshop.se kommer till  
Repslagarmuseets julmarknad

Rättvisa klappar för alla åldrar

NILLEKLUBBS-
ERBJUDANDE

BLI MEDLEM: Skicka ett SMS 
Nille <din e-postadress> till 72320

BLOCKLJUS
4 pack, vit, 5x12cm

25:-
ord. pris 49,90

Max 1 st per kund

ALLA LYKTOR

50%
gäller fredag 29 och lördag 30 november

gäller ej redan nedsatta lyktor

VÄRMELJUS
klar kopp, 50 pack

ord pris 299,70

249:-3 FÖ
RSERVIS ELEGANT

 1 st.  4 st.
ASSIETT 20 cm  24,90  80:-
DJUP TALLRIK 21 cm  29,90  100:-
MATTALLRIK 27 cm  39,90  130:

Ale Torg 7, Nödinge

 9 9 0 9  2 2 0 2  3 0 3 3  4 4 0 4

RESURS

BANK
VALID 

THRU:  00/00
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kulturellt perspektiv sätter 
fokus på rättvisa. Förhopp-
ningsvis blir det också en 
utställning som kan väcka 
nya insikter.
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EN UNIK
BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
kkkak
viviivivvvv

CHOKLAD

PRESENTER

KAFFE & TE

ALAFORS. Hennes stora 
engagemang för rätt-
visa i världen och en 
hållbar miljö återspeg-
las i konsten. 

Alaforsbon Mirna 
Ticona de Burman, 
som har Bolivia som 
hemland, vill inspirera 
till att ta vara på sitt 
ursprung och sin kultur 
och genom utbyte mot-
verka diskriminering. 

Nu får hon ett ar-
betsstipendium på 19 
000 kronor. 

Hon är uppvuxen i Boli-
vias huvudstad La Paz och 
är aymaraindian. Hon har 
på nära håll upplevt den 
utbredda diskrimineringen 
av indianer och vet vad det 
innebär att bli särbehandlad 
på grund av sitt ursprung. 

– Jag kämpade mycket för 
rättvisa och identitet i mitt 
hemland och det arbetet 
fortsätter nu här i Sverige, 
berättar hon.

Mirna Ticona de Burman 

har läst två år på konsthög-
skola i Bolivia och det är med 
konsten som främsta redskap 
som hon förmedlar sitt bud-
skap. Hennes stora samhälls-
engagemang innefattar såväl 
miljöpolitik som integra-
tionsfrågor.

Akvarellmålningar före-
ställande vackra landskap 
som på ett brutalt sätt bryts 
av med rykande fabriker 
berättar om oljeraffinaderi-
ernas obarmhärtiga påverkan 
på miljön. 

–Jag är miljöaktivist och 
upprörs mycket av hur man 
kontaminerar jorden och det 
händer just nu i hela Syd-
amerika och på många andra 
håll i hela världen. Vi är alla 
en del av samhället och det 
är viktigt att engagera sig. 
Ingen är opolitisk. 

Första steget
Med ett nytt konstprojekt 
vill hon öppna upp dialogen 
mellan olika kulturer och 
skapa förståelse. 

Första steget blir att inter-

vjua många människor, både 
personer med invandrarbak-
grund och svenskar för att 
ta reda på hur de ser på sin 
kultur och vad de har för 
drömmar och erfarenheter.

– Jag kan inte bestämma 
nu hur jag ska gå vidare, det 
är en process. Jag vill inte 
spekulera utan ta reda på hur 
det verkligen är. 

Hon menar att det är 
viktigt att ta vara på sitt 
ursprung, även om man 
kommer till nya kulturer. 

– Jag kan inte ta min egen 

kultur och stoppa i fickan 
bara för att jag kommer till 
ett annat land. Därför vill jag 
öppna upp dialogen mellan 
olika kulturer för att skapa 
tolerans och för att kunna 
lära av varandra. 

Utifrån intervjuerna är 
sedan tanken att Mirna 
Ticona de Burman ska skapa 
konst som utifrån ett mång-

Målar för rättvisa
– Bygger broar mellan 
kulturer genom konsten

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mångkulturell konst. Mirna Ticona de Burman får 19 000 
kronor i arbetsstipendium från Ale kommun för att kunna 
förverkliga sitt mångkulturella konstprojekt som ska öppna 
upp dialogen mellan olika kulturer. 
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Nu är lussekatten 
här och allt som hör 

Adventstiden till

ALAFORS. Ahlafors 
Bryggerier kom, sågs 
och segrade.

Deras nyproducerade 
Disponent Fredings 
Starkporter tog besö-
karna till Porterfesti-
valen med storm.

– En euforisk känsla 
när det förkunnades 
att vi vunnit katego-
rin bästa starkporter, 
säger Andreas Jacobs-
son, som ligger bakom 
segerreceptet.

Porterfestivalen i Göteborg 
har arrangerats sedan 2007 
och tilldrar sig stor upp-
märksamhet från bryggerier 
världen över. Novotel stod i 
vanlig ordning som värd för 
arrangemanget.

– Närmare 800 besökare 
räknades in. Det var utsålt 
flera veckor innan festiva-
len skulle till att äga rum, 
förklarar Andreas Jacobs-
son från Ahlafors Brygge-
rier som fanns med för allra 

första gången.
Festivalen till ära hade 

Andreas Jacobsson tagit 
fram ett helt nytt öl – Dispo-
nent Fredings Starkporter.

– Att vårt öl, i konkurrens 
med 19 andra sorter, skulle 
kamma hem förstapriset 
som bästa starkporter hade 
jag aldrig vågat drömma om, 
säger Andreas.

– Extra roligt eftersom 
det var festivalbesökarna 
som fick rösta. Vinsten 
bidrar naturligtvis till att 
sätta Ahlafors Bryggerier på 
kartan.

Välkända bryggerier som 
Brooklyn, Samuel Smith´s 
Old Brewery och Ocean 
Bryggeriet fick se sig bese-
grade av Ahlafors Brygge-
rier och Disponent Fredings 
Starkporter.

– Rostade toner i kom-
bination med sötma känne-
tecknar vårt vinnande öl.

Disponent Fredings 
Starkporter finns bara på fat 
och kommer därför inte att 
kunna köpas på Systembo-

laget.
– Däremot hoppas vi 

kunna finnas representerade 
på ett antal restauranger 
inom kort, säger Andreas 
Jacobsson.

Tappningen av Ahle Julöl 
är i full gång. Ahlafors Bryg-
gerier kommer att leverera 
halvlitersbuteljer till de 

närliggande Systembolagen 
i omgångar fram till jul-
veckan.

– Försäljningen har tagit 
ordentlig fart och nu har 
även Systembolaget i Ange-
red plockat in vårt julöl i sitt 
sortiment, avslutar Andreas 
Jacobsson.

JONAS ANDERSSON

Ett diplom som ett bevis för att Ahlafors Bryggerier tog 
hem förstapriset i kategorin starkporter på Porterfestiva-
len i Göteborg. Disponent Fredings Starkporter är fram-
ställt av Andreas Jacobsson. 

– Vann förstapris på Porterfestivalen

Diplomerat öl från Ahlafors Bryggerier

MIRNA TICONA DE BURMAN

Ålder: 40
Bor: Alafors
Familj: Maken Anders, döttrarna 
Uma 9 och Runa 5
Gör: Studerar på Billströmska folk-
högskolan och målar 
Ser fram emot mest i jul: Vara 
med familjen
Önskar sig i julklapp: Mer rättvisa 
i världen
Aktuell: Får Ale kommuns arbets-
stipendium på 19 000 kronor för 
sitt mångkulturella konstprojekt 
kring identitet och kultur. 



kulturellt perspektiv sätter 
fokus på rättvisa. Förhopp-
ningsvis blir det också en 
utställning som kan väcka 
nya insikter.
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NOL. Han reser med 
Alependeln med frack-
en i en plastpåse. 

Som violinist på Gö-
teborgsoperan är varje 
premiär en anledning 
att klä upp sig.

För att kunna fördju-
pa sina kunskaper inom 
barockmusiken får han 
nu ett arbetsstipen-
dium på 5000 kronor 
från Ale kommun.

Fiol har han spelat ända 
sedan 10-årsåldern, även om 
det var hårdrock som gällde 
i tonåren. 

Efter avslutade gymnasie-
studier, militärtjänstgöring 
och studier i musikvetenskap 
kom Rolf Mårtensson in på 
Musikhögskolan i Göteborg, 
där resan mot att bli professi-
onell musiker tog sin början.

1988 fick han jobb i första 
violinstämman i Stora Tea-
terns Orkester, det som 
senare skulle bli Göte-
borgsoperans Orkester och 
har medverkat i  så gott som 
samtliga operor och musika-
ler sedan dess. 

– Det blir ett jobb som 
vilket som helst och det är en 
ganska anonym tillvaro i ett 
operadike. Man jobbar fram 
till varje produktion och det 

mest intensiva repetitions-
arbetet brukar vara under 
hösten. Oftast blir det två 
arbetspass per dag – repeti-
tion på dagen och föreställ-
ning på kvällen. 

Alekuriren träffar Rolf 
innan en repetition av  

Gustav Mahlers 3:a, som 
just denna dag ska spelas på 
Göteborgsoperan. I en gul 
plastpåse bär han med sig 
fracken på Alependeln från 
hemmet i Nol. 

Den största händelsen i 
hans arbetsliv var när man 

flyttade in i det nya operahu-
set vid Lilla Bommen 1994. 

Musikaler blir alltmer 
populära, men för Rolf 
Mårtensson innebär opera 
en större utmaning och 
han spelar gärna operor av 
Mozart, Händel, Wagner 

och Strauss. Barockmusiken 
med rötter i 1600-1700-talet 
ligger honom varmt om hjär-
tat och det är inom det områ-
det han önskar utveckla sina 
färdigheter.

– Jag vill försöka fördjupa 
mig mer i barockens spel-

praxis. Målet är kontinuerlig 
utveckling och inte mer spe-
cifikt än att försöka bli bättre 
på det jag gör och arbeta för 
att fortsätta tycka att det är 
roligt.

JOHANNA ROOS

Prisad violinist. Rolf Mårtensson från Nol får arbetsstipendium på 5000 kronor för att fördjupa sina kunskaper inom barockmusiken.

ROLF MÅRTENSSON

Ålder: 50
Bor: Nol
Gör: Violinist i Göteborgsoperans 
orkester
Lyssnar på: 60-70 och 80-talsrock
Ser mest fram emot i jul: Den 
vackra julmusiken
Önskar sig i julklapp: Lite lugn 
och ro
Aktuell: Få ett arbetsstipendium 
från Ale kommun på 5000 kronor 
för att fördjupa sina färdigheter 
inom barockmusiken.

Har operan som arbetsplats

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

förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Barnvänligt, rymligt och trivsamt!

1,5-plans trivsam villa med fyra sovrum och två allrum i 
barnvänligt område. Praktiskt med farstukvist vid entrén 
och förråd bredvid. Stor härlig altan och trädgård som 
gränsar mot grönområde. Här får du gott om plats till en 
låg kostnad. Välkommen på visning!  143 kvm. 

Pris 1.095.000:- som utgångspris. 
Visas efter överenskommelse.
Adress Solringsgatan 10.

4:a Surte!

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

Visas 28/11.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

Rejäl villa på återvändsgata!

Vill ni ha ett rymligt hus med gott om plats för hela 

många rum i två plan med bl.a. hobbyrum, gillestuga 
med öppen spis, integrerat garage (perfekt regniga dagar 
när barnen somnat i bilen) och uterum. Trevligt läge på 
återvändsgata nära skolan. Välkommen hit! 160+152 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 1/12.

Lilla
 Edet

Surte
Lilla

 Edet

– Violinisten Rolf Mårtensson får arbetsstipendium
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Välkommen på visning! Vån. 2/3. 90,7 kvm. Avg. 5.126:- 

Visas 28/11.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

Rejäl villa på återvändsgata!

Vill ni ha ett rymligt hus med gott om plats för hela 

många rum i två plan med bl.a. hobbyrum, gillestuga 
med öppen spis, integrerat garage (perfekt regniga dagar 
när barnen somnat i bilen) och uterum. Trevligt läge på 
återvändsgata nära skolan. Välkommen hit! 160+152 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 1/12.

Lilla
 Edet

Surte
Lilla

 Edet

– Violinisten Rolf Mårtensson får arbetsstipendium Nu öppnar vi

Vi på Nordic Wellness önskar dig en riktigt god jul!

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
Sventorpsvägen 2
nordicwellness.se

ÖPPET
05-23

1580 TOPPFRÄSCHA KVM PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

LOKALT KORT

FRI TRÄNING HELA DAGEN
GOODIEBAG TILL DE 100 FÖRSTA KUNDERNA

450KR
ORD PRIS 
900 KR

10-kort 1995KR
KONTANT

guldkort+ 6 mån

2495KR
KONTANT

Alla aktiviteter 12 mån

HALVA
PRISET!

LOKALT KORT
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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.

Nu 264 800 kr.
Ord. pris 

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

NU 168 500 kr.
Ord. pris 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Utr. med bl.a: 4-dörrar m elektr. fönster-
hissar fram +bak, adaptiv farthållare, 
ACC, inkl Front ass. och CEB, Bluetooth 
handfree, Radio Comp. media 5,8” 
pekskärm m.m.

Utr. med bl.a: 2-zons klim.anl, farthållare, 
komfortstolar fram m svankstöd, lättmetall-
fälg Barcelona 16”, färddator Plus, Radio 
RCD 310, regnsensor, multifunkt. ratt m.m.

RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL  
I BEREDSKAP

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

För mer information och ansökan se  
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

ALE. Brandvarnare räd-
dar liv!

Det är budskapet 
som Bohus Räddnings-
tjänstförbund vill för-
medla till aleborna.

Nu på söndag hål-
ler brandstationerna 
i Surte och Nol öppet 
hus dit allmänheten 
välkomnas.

Under december månad 
ökar antalet bostadsbränder 
i Sverige markant. Levande 
ljus i samband med jul- och 

nyårsfirande utgör en risk i 
hemmet. Skulle olyckan vara 
framme fungerar brandvar-
naren som en billig livförsäk-
ring.

– Brandvarnare borde vara 
en självklarhet i alla hus, men 
så är det inte. I samband med 
att vi arrangerar öppet hus 
på brandstationerna i Nol 
och Surte vill vi informera 
om betydelsen av fungerande 
brandvarnare och brand-
släckare i hemmen, säger 
brandman Gunnar Skaven.

Besökarna kommer att 
bjudas adventsmys i form av 

kaffe, saft, glögg och pep-
parkaka. Personal finns på 
plats för att svara på frågor 
och visa runt besökarna på 
respektive station.

Provsitta
– De barn som vill provsitta 
brandbilen får göra det. Vi 
kommer också att genomföra 
diverse aktiviteter både i Nol 
och i Surte, säger Gunnar 
Skaven.

– Vi tar det här initiativet 
för att upplysa och infor-
mera aleborna om vad de bör 
tänka på i juletid. Vi vill att de 

hälsar på oss nu på söndag, så 
att vi slipper att åka hem till 
dem senare i december.

Bohus Räddningstjänst-
förbund kommer även att 
möta allmänheten utanför 
Systembolaget på Ale Torg 
under decemberlördagarna. 

– Hälften av de människor 
som omkommer i bränder 
är alkohol- eller drogpå-
verkade, avslutar Gunnar 
Skaven.

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 BADRUMSBOK 2013

JUST NU!

20%
PÅ HELA VÅRT

SORTIMENT.

Gäller 22/11-1/12 2013.

Gäller 22/11-1/12 2013.

Nu på söndag håller brandstationerna i Surte och Nol öp-
pet hus. Gunnar Skaven på Bohus Räddningstjänstförbund 
hälsar aleborna välkomna och passar samtidigt på att 
upplysa om vikten av att ha en fungerande brandvarnare i 
hemmet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öppet hus på brandstationerna i Ale

BRANDVARNARE
• Du bör ha en brandvarnare på 
varje våningsplan i din bostad.
• Brandvarnarens övervaknings-
område bör inte överstiga 60 
kvadratmeter. Dessutom bör av-
ståndet mellan två brandvarnare 
inte vara större än 12 meter.
• Brandvarnarna bör placeras i 
anslutning till sovrummet. Tänk på 
att stängda dörrar och störande 
ljud kan göra det omöjligt att 
höra en brandvarnare in till varje 
sovrum.
• Brandvarnarna ska uppfylla stan-
darden SS-EN 14604. Märkningen 
står på förpackningen. 

STOR LYXIG VILLA – SKRÄDDARNS VÄG 13 NÖDINGE
PRIS 2 995 000 kr/bud – TOMT 1878 kvm - EP 81  
BOAREA 193 kvm - BIAREA 61 kvm – BYGGT 1992
2 badrum, värmegolv, bastu, massagedusch och hörnbad-
kar,  Två sällskapsrum med braskaminer. Inglasat uterum 
och ca 120 kvm altan åt tre håll. Två isolerade garage med 
3-faskontakter och Hörmann fjärrstyrda elportar.

VISNINGAR: 
Lörd 30/11 kl 11.30-13 & Tisd 3/12 kl 17-18
Camilla Christander
Reg. Fastighetsmäklare
Tel 0725-60 11 33 
e-post: camilla@ccfast.se 

Hörselskadades Riksförbund

Hej, tycker du det är jobbigt att
lyssna på all reklam i TV?
Det blir ännu värre om man börjar höra lite dåligt. Hörsellinjen är till för alla som har frågor som
handlar om hörsel. Öppet vardagar 9-15 på 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Rik
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HÅRTRIMMER
Uppladdningsbar, klarar upp till 
40 min användning, justerbar i olika 
lägen. Praktisk hållare medföljer. 
Ord. pris 199:-

City Gross special!

99:-/ST

69:-/ST

SPARA
100:-

SPARA
30:-

ERBJUDANDE
ShoppaSnabbt

Nuggets
Victors 400 g

Jfr. pris 25:-/kg

Max 2 st/förmånskund

10:-/ST

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. 1/12 2013.
Reservation för slutförsäljning 
och eventuella tryckfel.

BLANDFÄRS

3995
Färsk svensk, av gris

av nöt
max 3 kg/hushåll

 

/KG

Kassler

3995
Ekhaga ca 1,5 kg

Dansk råvara
 

/KG

grytstek

5995
färsk ursprung sverige,

av ytterlår, av nöt

/KG

Pepparkakor

10:-
Annas 375 g

 JFr. pris 26,67/kg
Max 2 st/Hushåll

/ST

Veckans 

TV
Vara Lätta

10:-
600 g

Jfr. pris 16,67/kg
 

/ST

Apelsiner

995
Spanien klass 1

Max 3 kg/Hushåll
 

/KG

Från vår
delikatessavdelning!

senapsgriljerad
skinka

1495
mor matilda/bros jakob

kokt eller rökt
jfr. pris 149,50/kg

/HG
10 FÖR

99:-
Coca-cola, fanta

Sprite
2 lit, olika sorter
JFR. pris 4,95/lit

max 1 köp/hushåll

+PANT

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

Veckans 

TV
Vara

Salmo salar
Odlad i Norge
Gäller vid köp av hel sida
 

95:-/Kg

från säkra bestånd, i vår 

Irish Coffe set
Kvalitativt set för 4 personer.  
Praktiska hållare för glasen 
samt skedar medföljer.
Ord. pris 199:-



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

KungälvsCentrum

Skyltsöndag 1 dec kl 11-16
Grabbkväll 5 dec till kl  21

Julklappsberget 8 dec kl  12

Fira Jul i Kungälv

Gillar du att ta bilder när du reser?
Då är det här kameran för dig!
RICOH HZ15 1 190:-

inkl väska &  
minneskort

Jämför gärna våra 

priser med de  

stora aktörerna.

- 16 MB
- 15x optisk zoom med vidvinkel
- Makroläge med närgräns 3cm
- Stor skärm
- Enkel att använda

Gå in på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev 

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

Trädgårdsgatan 24
442 30 Kungälv
Tel: 0303-174 00

(mittemot Hälsö Fisk)
KUNGÄLV

Kom in och se
höstens nyheter!

Ytterbyvägen 5   0303-135 79
www.gustafssonsoptik.se

Vid köp av
glasögon!

500 kr RABATT

Erbjudandet gäller 7/11-7/12 2013 med Hoya 
HVL-behandling. Kan ej komb. med andra erbj. 

paket eller avtal.

BARNMÖBLER, DOPPRESENTER 
M.M.

  Vi finns i Grindstorp, Spekeröd.
 Varmt välkomna!!
        0705-579143

HANDMÅLADE BARNMÖBLER
Butiken med det ”lilla” extra

Kungälvs Centrum
Öppettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15

Bissan Mikaela Therese Lisa Madde Annika

Följ oss även 
på facebook

Västra gatan 59, Kungälv | 0303-106 19 | www.jeanetteoco.se

Gilla oss på  
Facebook
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Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se 

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserna gäller 27/11–1/12 2013.

Kungälv

besöker ICA Maxi
i Kungälv

7/12 kl 12.30–14.00

Per
Morberg

Välkomna hit!

Fotograf: Martin Löf

FLÄSKYTTERFILÉ
Köttcentralen. Ursprung Danmark. Ca 1 kg. 
Mörad. Jfr pris 39:95/kg. Ord pris 79:95/kg.

/kg
LAXFILÉ
Salmo salar. Feldts Fisk. 4 x 125 g.
Jfr pris 79:90/kg. Ord pris 69:95/frp.

/frp

FRYST  KYCKLINGFILÉ 
 Kronfågel.   1 kg.   Jfr pris 49:95/kg.
Max 3 köp/hushåll.    Ord pris 75:95/förp.

/frp

LUSSEKATTER
Eget bageri. Ca 50 g. Jfr pris 100:–/kg.
Max 2 köp/hushåll. Ord pris 10:–/st.

5 för

JULMUST NYGÅRDA
Spendrups .   1,5 liter. Flera olika sorter. 
    Jfr pris 4:44/liter. Max 3 köp/hushåll. 
Pant tillkommer med 6:–.
O rd pris 10:50/st.

3 för

Spara 30:–/frp

Spara 26:–/frp

Spara 40:–/kg

Spara 25:–

Spara 11
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bilia.se

Allt som rör Dacia.
Och lite till.

Bränsledeklaration blandad körning Duster 0,53l/100km, CO2 137g/km. 
Erbjudanden kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation 
för tryckfel. Billån beräknat på 84 mån, 30% kontant, ränta 5,95%, effektiv 
ränta 6,12%.

Dacia Duster 1,6 105 hk Bensin
3 års Nybilsgaranti, pålitlig, rymlig, robust.
Finns även som 4WD.

Från 99.900:- Månadskostnad 1.020:-/mån

Bilia Kungälv
Mån-fre 9-18, Lör 11-15
0303-35 27 00

Stig fann sin drömbil
Stig Karlsson från Skepplanda har köpt sin drömbil, som för tankarna till svunna tider. Bilen 
är en Volvo 144 av årsmodell 1967. 

ÄLVÄNGEN. Det är inte 
utan stolthet som Stig 
Karlsson visar upp 
sin nya ögonsten – en 
Volvo 144 av årsmodell 
1967.

Bilköpet har också 
sin alldeles särskilda 
historia.

– Jag är salig, förkla-
rar Stig.
”Stuffa-Stig” Karlsson är 
ursprungligen från Örn-
sköldsvik. Det var där han 
köpte sin första Volvo 144 av 
årsmodell -70.

– Jag kallade bilen för 
Bettan. Den var en kär vän 

under en lång följd av år. Jag 
köpte den begagnad 1978, 
då hade den gått 16 000 mil. 
2004 och 52 000 mil senare 
gick den till skroten, förkla-
rar Stig.

Döm om Stig Karlssons 
förvåning när han bara för 
några veckor sedan fick se en 
kopia av Bettan på Blocket.

– Färgen var exakt iden-
tisk, det vill säga benvit. Den 
här Volvon är visserligen tre 
år äldre än den jag hade tidi-
gare, men den är oerhört väl-
bevarad och fin. Den är unik 
på det sättet att den inte har 
några utvändiga backspeglar 

plus att det är en automat, 
förklarar Stig.

Nu har Stig Karlsson 
bestämt sig för att ställa in 
Bettan 2 på vinterförvaring. 
Han har hyrt en garageplats 
fram till den sista mars.

– Visst är det en udda 
bilaffär? Jag ser fram emot 
våren då den ska få ut och 
rulla på vägarna. Registre-
ringsskylten har bokstäverna 
EMN som bäst översätts till: 
En Mans Njutning!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

1 DECEMBER  
SKALL DE VARA PÅ!

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER

LÖRDAG 30/11&  

SÖNDAG 1/12 
HAR VI 

EXTRAÖPPET 

KL 10-13
VI BJUDER ALLA 

KUNDER PÅ 
KAFFE & KAKA

Lödöse 0520-66 00 10

Erbjudandet gäller enbart det datum i december som står i varje lucka, i utbyte mot varje lucka. Med reservation för slutförsäljning. Max 1 erbjudande per kund och dag. År 2013.

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

1
1 dec 2013

Max 1/kund

8
8 dec 2013

Max 1/kund

12
12 dec 2013
Max 1/kund

LUSSEKATTER 
MED SAFFRAN 

5-pack. 
Skogaholm 

20:-

15
15 dec 2013
Max 1/kund

POTATIS
5 kg. Påse 
(fast sort)

20:-

2
2 dec 2013

Max 1/kund

VETEMJÖL 2 kg 
STRÖSOCKER 1 kg 

ICA

20:-

14
14 dec 2013
Max 1/kund

22
22 dec 2013
Max 1/kund

Vi önskar alla en God Jul 

med massor av julerbjudande!

ICA Matkassens 
ADVENTSKALENDER 2013

5
5 dec 2013

Max 1/kund

9
9 dec 2013

Max 1/kund

21
21 dec 2013
Max 1/kund

KAFFE
ICA 1/2 kg

20:-

23
23 dec 2013
Max 1/kund

TOA- 
PAPPER

ICA XXL 6-pack

20:-

13
13 dec 2013
Max 1/kund4

4 dec 2013
Max 1/kund

PEPPAR-
KAKSDEG

Skoga

10:-

10
10 dec 2013
Max 1/kund

WIENER 
NOUGAT 

Fazer

20:-

6
6 dec 2013

Max 1/kund

BLOCK-
CHOKLAD

Odense

10:-

16
16 dec 2013
Max 1/kund

11
11 dec 2013
Max 1/kund

10-PACK 
ÄGG

Upphärad

10:-

17
17 dec 2013
Max 1/kund

GRÄDDE
Arla 0,5 l

10:-
20

20 dec 2013 
Max 1/kund

ÖPPET I JUL:
Julafton 9-14

Juldagen 10-21
Annandagen 10-21

19
19 dec 2013
Max 1/kund

7
7 dec 2013

Max 1/kund

CHIPS
OLW 300g

10:-

3
3 dec 2013

Max 1/kund

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-
+pant

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-
+pant

GODISHUS
Cloetta

10:-

CHOKLAD-
KAKA

200 g. Lindt

10:-
18

18 dec 2013
Max 1/kund

FRYSTA
HALLON

500 g, ICA Basic

20:-

PEPPARKAKOR
MED CHOKLAD

300 g 

20:-

VÖRT-
BRÖD

Skogaholm

10:-

RÖKT KORV
Haga Petter, 

250 g

20:- 20%
PÅ FRUKT 
& GRÖNT

GRÖTRIS
ICA 1 kg

10:-

GRILLAD 
KYCKLING

20:-

KÖTT-
BULLAR
ICA, 350 g 

10:-
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Allt som rör Dacia.
Och lite till.

Bränsledeklaration blandad körning Duster 0,53l/100km, CO2 137g/km. 
Erbjudanden kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation 
för tryckfel. Billån beräknat på 84 mån, 30% kontant, ränta 5,95%, effektiv 
ränta 6,12%.

Dacia Duster 1,6 105 hk Bensin
3 års Nybilsgaranti, pålitlig, rymlig, robust.
Finns även som 4WD.

Från 99.900:- Månadskostnad 1.020:-/mån

Bilia Kungälv
Mån-fre 9-18, Lör 11-15
0303-35 27 00

Stig fann sin drömbil
Stig Karlsson från Skepplanda har köpt sin drömbil, som för tankarna till svunna tider. Bilen 
är en Volvo 144 av årsmodell 1967. 

ÄLVÄNGEN. Det är inte 
utan stolthet som Stig 
Karlsson visar upp 
sin nya ögonsten – en 
Volvo 144 av årsmodell 
1967.

Bilköpet har också 
sin alldeles särskilda 
historia.

– Jag är salig, förkla-
rar Stig.
”Stuffa-Stig” Karlsson är 
ursprungligen från Örn-
sköldsvik. Det var där han 
köpte sin första Volvo 144 av 
årsmodell -70.

– Jag kallade bilen för 
Bettan. Den var en kär vän 

under en lång följd av år. Jag 
köpte den begagnad 1978, 
då hade den gått 16 000 mil. 
2004 och 52 000 mil senare 
gick den till skroten, förkla-
rar Stig.

Döm om Stig Karlssons 
förvåning när han bara för 
några veckor sedan fick se en 
kopia av Bettan på Blocket.

– Färgen var exakt iden-
tisk, det vill säga benvit. Den 
här Volvon är visserligen tre 
år äldre än den jag hade tidi-
gare, men den är oerhört väl-
bevarad och fin. Den är unik 
på det sättet att den inte har 
några utvändiga backspeglar 

plus att det är en automat, 
förklarar Stig.

Nu har Stig Karlsson 
bestämt sig för att ställa in 
Bettan 2 på vinterförvaring. 
Han har hyrt en garageplats 
fram till den sista mars.

– Visst är det en udda 
bilaffär? Jag ser fram emot 
våren då den ska få ut och 
rulla på vägarna. Registre-
ringsskylten har bokstäverna 
EMN som bäst översätts till: 
En Mans Njutning!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

1 DECEMBER  
SKALL DE VARA PÅ!

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER

LÖRDAG 30/11&  

SÖNDAG 1/12 
HAR VI 

EXTRAÖPPET 

KL 10-13
VI BJUDER ALLA 

KUNDER PÅ 
KAFFE & KAKA

Lödöse 0520-66 00 10

Erbjudandet gäller enbart det datum i december som står i varje lucka, i utbyte mot varje lucka. Med reservation för slutförsäljning. Max 1 erbjudande per kund och dag. År 2013.
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♥ JULMARKNAD
Brett utbud av utställare samt för-
säljning av böcker, kläder, leksaker 
samt hembakat. Hantverk inom 
träslöjd, stickat, betong, smycken, 
lapptäcken, fårskinn, korv och 
choklad. Lotteriförsäljning.

Julmarknaden håller öppet
15.00-18.30 i Folkets Hus

UPPTRÄDANDE (FOLKETS HUS)
15.15 Musikskolans elever
17.40 Lilla Edets Musik-
förening (Blåsorkester)
18.00 Luciakröning  
 

RESTAURANG
I Folkets Hus restaurang kan du  
köpa mindre förtäring i julens 
tecken.

♥  SKYLTSÖNDAG
Extraöppet i fl era butiker mellan 
15.00-18.00 med fi na erbjudanden.

Lilla Edet, 1 december, kl. 15-18.30 

Skyltsöndag
& julmarknad

Aktiviteter

� TOMTEN
Tomten tar emot
barnens önske-
listor och delar 
ut godis.

� BRANDBIL
Räddningstjänsten visar upp 
brandbilen och informerar om
sin verksamhet.

� BIBLIOTEKET
Pyssla en julig adventljuslykta.
Se Rep och Leras keramik-
utställning. Det bjuds också på
glögg och pepparkakor. 

� BILAR
Stendahls Bil visar nyheter på
parkeringen utanför Folkets Hus.

� MARSIPANVERKSTAD 
Boströms Café har öppet och
anordnar marsipanverkstad.

Arr. Handelsgruppen Lilla Edet, Företagscentrum
och Lilla Edets kommun

LÖDÖSE. För att få till 
en effektivare orga-
nisation och bättre 
skolresultat ser skol-
ledningen i Lilla Edets 
kommun över högstadi-
ets organisation.

Ett förslag som 
ledningen nu presente-
rar är att slå samman 
Tingbergsskolan och 
Fuxernaskolan till ett 
högstadium.

– Det handlar inte 
om ekonomi utan att 
använda resurserna på 
ett smart sätt. Grund-
tanken är att skapa en 
attraktiv skola med 
goda resultat, säger 
Maria Andersson, bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

Berörda föräldrar, och övriga 
intresserade, har bjudits in 
till ett informations- och 
dialogmöte i Fuxernaskolans 
aula måndagen den 2 decem-
ber alternativt onsdagen den 

4 december där kommunen, 
med bildningschef Maria 
Andersson i spetsen, ska pre-
sentera idéerna till en struk-
turförändring inom grund-
skolan. Det handlar om att 
slå samman Tingbergsskolan 
och Fuxernaskolan årskurs 
7-9 och därmed få ett kom-
munalt högstadium istället 
för två. Alternativet skulle 
vara att åldersblanda klasser 
på Tingbergsskolan, då elev-
antalet i den södra kommun-
delen sjunker.

– Det är min skyldighet att 
se över organisationen så att 
vi använder våra resurser på 
ett optimalt sätt. Våra ung-
domar ska gå ur skolan med 
goda resultat och vi måste 
organisera verksamheten 
därefter. Idén om att flytta 
högstadieeleverna till Fux-
ernaskolan har mött positivt 
gehör bland skolans personal 
och i föräldraråden, förklarar 
Maria Andersson.

Om frågan lyfts till poli-
tisk nivå är tanken att Utbild-
ningsnämnden ska kunna 

fatta beslut i frågan på sitt 
möte den 30 januari 2014. 
Innan dess vill man lyssna 
till föräldrarna, diskutera 
möjligheterna och eventuella 
farhågor med förändringen.

Fler förslag
– För- och nackdelar ska stäl-
las mot varandra. Kanske 
finns det ytterligare något 
förslag att ta ställning till? 
Jag hoppas att alla som 
kommer till Fuxernaskolans 
aula är öppna i sinnet och 
ser möjligheter. Lilla Edets 
kommun har visat dåliga 
skolresultat under tio års 
tid, något måste göras, säger 
Maria Andersson.

Lokalerna på Fuxernasko-
lan räcker för ytterligare 120 
elever från Tingbergsskolan. 
Det finns ämnessalar, uppe-
hållsytor och lärararbetsplat-
ser.

– Med större lärartäthet 
kan vi organisera för speci-
alundervisning på ett bättre 
sätt, säger Maria Andersson.

Ökade möjligheter till 

samverkan mellan lärare 
och att man i arbetslag kan 
utveckla ämnesundervis-
ningen tillsammans lyfts 
också fram som synnerligen 
goda skäl till att bilda ett 
högstadium i kommunen.

Det planeras för en stark 
befolkningstillväxt i kom-
munen, inte minst i Lödöse. 
Hur rimmar det med att 
lägga ned Tingbergsskolans 
högstadium?

– Vi ser en positiv befolk-

ningsökning i kommunen. Vi 
väntar en ökning av elevanta-
let i Lödöse med anledning 
av den. När man ser ett till-
räckligt elevunderlag skulle 
Tingbergsskolan kunna 
rustas upp och ett högsta-
dium återupptas i moderna 
och ändamålsenliga lokaler, 
avslutar Maria Andersson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eleverna på Tingbergsskolans högstadium kan komma att 
flyttas till Fuxernaskolan i Lilla Edet.

Maria Andersson, bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

– Elever på Tingbergsskolan flyttas till Fuxernaskolan?

Strukturförändring inom grundskolan

Dagstur 
eller lång-
semester?

Lilla Edets Buss

Hos oss hittar ni alla 
typer av bussresor både 

i Sverige och Europa

Besök oss på www.lillaedetbuss.se



Nr 43 | vecka 48 | År 18 | 2013

♥ JULMARKNAD
Brett utbud av utställare samt för-
säljning av böcker, kläder, leksaker 
samt hembakat. Hantverk inom 
träslöjd, stickat, betong, smycken, 
lapptäcken, fårskinn, korv och 
choklad. Lotteriförsäljning.

Julmarknaden håller öppet
15.00-18.30 i Folkets Hus

UPPTRÄDANDE (FOLKETS HUS)
15.15 Musikskolans elever
17.40 Lilla Edets Musik-
förening (Blåsorkester)
18.00 Luciakröning  
 

RESTAURANG
I Folkets Hus restaurang kan du  
köpa mindre förtäring i julens 
tecken.

♥  SKYLTSÖNDAG
Extraöppet i fl era butiker mellan 
15.00-18.00 med fi na erbjudanden.

Lilla Edet, 1 december, kl. 15-18.30 

Skyltsöndag
& julmarknad

Aktiviteter

� TOMTEN
Tomten tar emot
barnens önske-
listor och delar 
ut godis.

� BRANDBIL
Räddningstjänsten visar upp 
brandbilen och informerar om
sin verksamhet.

� BIBLIOTEKET
Pyssla en julig adventljuslykta.
Se Rep och Leras keramik-
utställning. Det bjuds också på
glögg och pepparkakor. 

� BILAR
Stendahls Bil visar nyheter på
parkeringen utanför Folkets Hus.

� MARSIPANVERKSTAD 
Boströms Café har öppet och
anordnar marsipanverkstad.

Arr. Handelsgruppen Lilla Edet, Företagscentrum
och Lilla Edets kommun

LÖDÖSE. För att få till 
en effektivare orga-
nisation och bättre 
skolresultat ser skol-
ledningen i Lilla Edets 
kommun över högstadi-
ets organisation.

Ett förslag som 
ledningen nu presente-
rar är att slå samman 
Tingbergsskolan och 
Fuxernaskolan till ett 
högstadium.

– Det handlar inte 
om ekonomi utan att 
använda resurserna på 
ett smart sätt. Grund-
tanken är att skapa en 
attraktiv skola med 
goda resultat, säger 
Maria Andersson, bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

Berörda föräldrar, och övriga 
intresserade, har bjudits in 
till ett informations- och 
dialogmöte i Fuxernaskolans 
aula måndagen den 2 decem-
ber alternativt onsdagen den 

4 december där kommunen, 
med bildningschef Maria 
Andersson i spetsen, ska pre-
sentera idéerna till en struk-
turförändring inom grund-
skolan. Det handlar om att 
slå samman Tingbergsskolan 
och Fuxernaskolan årskurs 
7-9 och därmed få ett kom-
munalt högstadium istället 
för två. Alternativet skulle 
vara att åldersblanda klasser 
på Tingbergsskolan, då elev-
antalet i den södra kommun-
delen sjunker.

– Det är min skyldighet att 
se över organisationen så att 
vi använder våra resurser på 
ett optimalt sätt. Våra ung-
domar ska gå ur skolan med 
goda resultat och vi måste 
organisera verksamheten 
därefter. Idén om att flytta 
högstadieeleverna till Fux-
ernaskolan har mött positivt 
gehör bland skolans personal 
och i föräldraråden, förklarar 
Maria Andersson.

Om frågan lyfts till poli-
tisk nivå är tanken att Utbild-
ningsnämnden ska kunna 

fatta beslut i frågan på sitt 
möte den 30 januari 2014. 
Innan dess vill man lyssna 
till föräldrarna, diskutera 
möjligheterna och eventuella 
farhågor med förändringen.

Fler förslag
– För- och nackdelar ska stäl-
las mot varandra. Kanske 
finns det ytterligare något 
förslag att ta ställning till? 
Jag hoppas att alla som 
kommer till Fuxernaskolans 
aula är öppna i sinnet och 
ser möjligheter. Lilla Edets 
kommun har visat dåliga 
skolresultat under tio års 
tid, något måste göras, säger 
Maria Andersson.

Lokalerna på Fuxernasko-
lan räcker för ytterligare 120 
elever från Tingbergsskolan. 
Det finns ämnessalar, uppe-
hållsytor och lärararbetsplat-
ser.

– Med större lärartäthet 
kan vi organisera för speci-
alundervisning på ett bättre 
sätt, säger Maria Andersson.

Ökade möjligheter till 

samverkan mellan lärare 
och att man i arbetslag kan 
utveckla ämnesundervis-
ningen tillsammans lyfts 
också fram som synnerligen 
goda skäl till att bilda ett 
högstadium i kommunen.

Det planeras för en stark 
befolkningstillväxt i kom-
munen, inte minst i Lödöse. 
Hur rimmar det med att 
lägga ned Tingbergsskolans 
högstadium?

– Vi ser en positiv befolk-

ningsökning i kommunen. Vi 
väntar en ökning av elevanta-
let i Lödöse med anledning 
av den. När man ser ett till-
räckligt elevunderlag skulle 
Tingbergsskolan kunna 
rustas upp och ett högsta-
dium återupptas i moderna 
och ändamålsenliga lokaler, 
avslutar Maria Andersson.

TEXT

Jonas Andersson
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� Månadens energispartips
Byt ut de gamla lamporna i ljusstaken 

till LED-lampor. Då kan du minska ljussta-

kens elförbrukning med över 80 procent.

♥ Julmarknader 
Julmarknad & Skyltsöndag
Söndag den 1 december, kl. 15-18.30
Folkets Hus, Lilla Edet

Julmarknad i gammaldags miljö
Söndag den 1 december, kl. 14-18
Hembygdsföreningen, Lilla Edet

Jul i Byn
Lördagen den 7 december, kl. 12-16
Torget, Lödöse

Ströms Slottsparks julmarknad
Lördag, söndag 7-8 december, kl. 12-16
Ströms Slottspark

Evenemang och aktiviteter i kommunen           » lillaedet.se/evenemang

AOOII – TEATER FÖR BEBISAR 

Tisdag 10 december, kl. 10 (speltid ca. 20 min)
Biblioteket, Lilla Edet

Aooii är en nästan ordlös föreställning full med musik och 
färger för de allra minsta och deras föräldrar. Föreställningen 
är gratis men anmälan krävs. Anmäl tas emot från
1 december på 0520-65 96 96.

ÖPPET HUS 

Måndag 16 december, kl. 14.30-17
Trygghetsboendet Hägern, Käppslängaregatan 4, Lilla Edet

Välkommen till trygghetsboendet och träffpunkten Hägern.
Kom och upplev en modern träffpunkt för seniorer i 
centrala Lilla Edet. 

Bygger du bästa pepparkakshuset?
Missa inte årets pepparkakshustävling.

Senast 10 december vill biblioteket

i Lilla Edet ha ditt bidrag.

» lillaedet.se/pepparkakshus

Renhållning i egen regi

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver komplettera din 

utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Du blir mer konkurrens-

kraftig i arbetslivet, får behörighet för högre studier samtidigt som du 

berikar ditt vardagliga liv.

BRETT KURSUTBUD

På lärcentrum i Lilla Edet kan du bland annat läsa kurser 

inom svenska, engelska, historia, psykologi, matematik och 

naturkunskap.

 

ANSÖKAN

Ansökningsperioden är 13 november-18 december.

Kursstart är den 20 januari 2014 och studieperioden 

sträcker sig fram till den 6 juni 2014. Det är viktigt att 

vi får in din anmälan och dina betyg senast 18 december. 

Efter ansökningsperioden kan du fortfarande söka, men 

du blir då antagen i mån av plats. Läs mer och se hela vårt 

kursutbud på

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Inledningsvis blir det inga stora förändringar för dig som abonnent. Personalen på åter-

vinningscentralen, chaufförerna och kundtjänst kommer bestå av personal från

kommunen. Beslutet är politiskt och togs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober.

» lillaedet.se/renhallning

Renhållningen kommer från och med 1 november 2014 att skötas av Lilla Edets kommun.

Öka din kunskap och kompetens

Ditt förslag kan bli verklighet!
Nu kan du i åk. 7-9 på Fuxerna-, Tingbergs- och Nya Skolan skicka in ett förslag till kommu-

nen. Bästa förslagen har chansen se sina idéer bli verklighet, vinna biobiljetter samt en dag med 

våra kommunalråd! Skicka in ditt förslag senast 18 december.

Radonmätning
Många bostäder i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Det kan leda till allvarlig 

sjukdom. Därför är det viktigt att göra 

radonmätning i ditt hus. Mätningsperioden 

är mellan oktober till april och ska pågå 

under två månader. 

» lillaedet.se/radon

Tävlingen Medborgarförslag             » lillaedet.se/medborgarforslag

Sök till vuxenutbildningen senast den 18 december

Skolorna i Lilla Edet står inför stora utmaningar. Vi behöver 

förändra för att alla elever ska lyckas och nå goda resultat.

Det pågår utvecklingsarbete, en del är att se över högstadie-

skolornas organisation. Ett förslag som uppkommit är en

eventuell sammanslagning av Tingbergs- och Fuxernaskolan

åk. 7-9. Välkommen till informations- och dialogmöte.

Måndagen den 2 december, kl. 18:00-19:00 eller

Onsdagen den 4 december, kl.18:00-19:00

Plats: Fuxernaskolans aula

Ni kan själva välja vilket datum som passar bäst. Bildningsche-

fen och Tingbergs- och Fuxernaskolans rektorer medverkar vid

båda tillfällena.

Ett högstadium?                    » lillaedet.se/etthogstadium

Föräldrastödstelefon
Från och med den 2 december fi nns en föräldra-

stödstelefon i kommunen. Hit är du välkommen

att ringa om allt som rör ditt föräldraskap

eller dina barn. 

0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42 
måndag-onsdag        10-16 
torsdag                      13-19

�  Sophämtning
Tänk på att hålla vägen fram till ditt sopkärl 

fri från halka och från hinder så som snö-

vallar. Sopkärlet ska placeras med handtag 

och hjul utåt gatan vid fastighetsgränsen 

eller annan anvisad plats senast

06:00 på hämtningsdagen.

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se
0520-65 95 00

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN NOVEMBER - DECEMBER 2013



alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   201328

LILLA EDET. I början av 
november slog Hälsa i 
centrum upp portarna i 
Lilla Edet.

Med fokus på fot-
vård erbjuds kunderna 
vardagslyx med det lilla 
extra.

För Eva Jääskeläi-
nen från Lilla Edet och 
Lena Jinfors Ahlbom 
från Älvängen är det en 
dröm som gått i uppfyl-
lelse.

På gaveln i det gråmålade 
trähuset på Emanuel baga-
res gata i Lilla Edet huserar 
numera Hälsa i centrum. 

Lokalen med de stora vita 
valven och många vinklar 
och vrår är som gjord för 
att må bra i. Den gammel-
dags lantliga inredningen 
bidrar till mysfaktorn och en 
fräsch, men varmt blommig 
doft möter besökarna redan 
i entrén.

I början av november ägde 
invigningen rum och torsda-
gen den 7:e var Alekuriren på 
plats på öppet hus, som lock-
ade många nyfikna besökare. 

Eva Jääskeläinen från 
Lilla Edet och Lena Jinfors 
Ahlbom från Älvängen har 
slagit sig samman med sina 
respektive företag och i den 
nyöppnade salongen erbju-
der de allt från fotvård och 

massage till spabehandlingar 
och vaxning. 

Tog chansen
Berättelsen om de två kom-
panjonerna började på 
bussen till Göteborg.

Det var när de 2011 bör-
jade på Yrkeshögskolan, där 
de utbildade sig till medi-
cinska fotterapeuter, som de 
blev busskompisar och däref-
ter nära vänner. 

Tanken på att starta eget 
hade grott hos dem båda, 
men när Eva plötsligt fick en 
bröstcancerdiagnos ställdes 
tillvaron på ända. 

– Jag hade tur som slapp 
genomgå de tuffaste behand-
lingarna, men upplevelsen 
blev verkligen en tankestäl-
lare och en påminnelse om 
hur skört livet är. Jag har 
tidigare jobbat som läkarse-
kreterare inom primärvården 
i 17 år och kände att det var 
dags att ta chansen och testa 
något nytt. Jag ville jobba 
mindre administrativt och 
mer med människorna.

Lena, som hade funnits 
vid hennes sida genom hela 
processen var inte sen att 
haka på och när de hittade 
lokalen i Lilla Edet fanns 
inget att tveka på.

– Efter att ha jobbat med 
lite av varje, bland annat som 
undersköterska på Vikadams 

sjukhem i Älvängen och som 
butiksbiträde på Älvängens 
skor och på Allans bokhan-
del, kände jag att det var dags 
att göra något för mig själv, 
något som jag verkligen ville 
syssla med. 

Hon avslöjar att det även 
finns planer på att öppna en 
filial i Älvängen, förhopp-
ningsvis fram i vår. 

Historiens vingslag
Eva Jääskeläinen menar att 
behovet av fotvård är stort 
och att det borde få mer 
utrymme inom den allmänna 
vården. 

– Det verkar ibland som 
att folk tror att fötterna tar 
slut vid anklarna, men de 
påverkar hela kroppen och 
många problem kan härledas 
till fötterna. 

I lokalen på Emanuel 
bagares gata har det tidi-
gare varit både klädaffär och 
bageri och historien lever 
kvar på Hälsa i centrum.

– Vi har ramat in gamla 
affischer från klädaffären 
och som ett minne av bage-
riet bjuder vi alla våra kunder 
på kaffe och kaka – såklart i 
form av en fot, säger Eva.

LILLA EDET. Oppositionen 
i Lilla Edet, det vill säga 
Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Mil-
jöpartiet, föreslår att kom-
munstyrelsens och nämnder-
nas möten ska vara öppna. 
Det ska dock inte gälla myn-
dighetsnämnderna. 

– Tanken med detta för-
slag är att våra invånare ska 
få större insyn i det politiska 
arbetet samt även att man 
kan lämna in medborgarför-
slag som kanske annars inte 
kommer upp, säger opposi-
tionsrådet Peder Engdahl 
(M).

– Det kan finnas perso-
ner som inte vill vara med 
i något parti, men som har 
idéer som är bra för kommu-
nens utveckling. Vi tror att 
med vårt förslag så kan vi få 
ett nytt arbetssätt accepterat, 
säger Peder Engdahl.

Öppna möten stärker 
demokratin och ger invå-
narna möjlighet till insyn 
skriver oppositionen i sin 
motion som är underteck-
nad av Peder Engdahl (M), 
Julia Färjhage (C), Marie-
Louise Nielsen (KD) och 
Tommy Nilzén (MP).

– Det är viktigt att våra 
medborgare ges möjlighet att 
se hur arbetet i nämnderna 
går till för att öka kunskapen, 
intresset och förståelsen.

På fullmäktige och de 
öppna nämndsmötena, 
inklusive kommunstyrelsens 
möten, ska det ges möjlighet 
till frågestund. Här kan med-
borgarna lyfta frågor som 
annars inte hade kommit 
upp.

Med detta föreslår den 
samlade oppositionen i Lilla 
Edet att öppna upp nämnder 
och kommunstyrelse för all-

mänheten när lagen tillåter 
detta, samt att införa fråge-
stunder på kommunfullmäk-
tige, kommunstyrelse och 
nämnder för allmänheten.

JONAS ANDERSSON

Peder Engdahl (M).

– Oppositionen motionerar till fullmäktige

Öppna sammanträden med frågestund?

Fotriktiga kompanjoner. Lena Jinfors Ahlbom från Älvängen och Eva Jääskeläinen från Lilla 
Edet har slagit sina två företag samman och öppnat salongen Hälsa i centrum i Lilla Edet, 
där fokus ligger på fotvård och välbefinnande. 

Bekväma skor. Helena Bäcksin Emri från företaget Batz, var på plats för att demonstrera 
skor som är snälla mot fötterna.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Hälsa i centrum har öppnat i Lilla Edet

Där fötter mår bra

Vi hjälper dig med din trädgård!

ÖPPET: 10-15

Hyacinter  

Köp 5 för 60:-
Ord pris 19:-/st

Dags att pryda hemmet med julblommor!
  

Välkommen till

Stor sortering  
på julens  
blommor

Julstjärna  
3-4 grenar 

4 st 100:- 
Ord pris 39:-/st

Gäller fr o m 27/11

ggggg

JJ

Anthurium

Köp 2 få  
50% rabatt  
på den billigaste!

Gäller så långt lagret räcker!

s att prydaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hemme

Köp en gran och få  

50% rabatt  

på en stabil 
julgransfot  

Värde ca 95:-

Nu har vi fått in  
årets julgranar! 
- Vanlig gran och kungsgran
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 Vintern är här.
I helgen kan du ta del av alla vintererbjudanden.

AWD fyrhjulsdrift och klimatpaket.
Fyrhjulsdrift (AWD) hjälper dig på hala vintervägar. Klimatpaketet  
innehåller bränsledriven värmare med timer, baksätesvärme och  
eluppvärmd ratt. Alltid varm bil och isfria rutor när du skall iväg.

Volvo Nu Pris Ord. Pris  Volvo Billån 
XC60 D4 AWD (181 hk) 349.900:-  375.900:- 4.075:-/Mån 
XC70 D4 AWD (181 hk) 339.900:-  365.900:- 3.971:-/Mån
Vintererbjudande finns även till våra övriga bilmodeller. Besök oss i helgen för mer information.

Volvo Billån 20% kontant, 84 månader, 0 kr restvärde. Exempelränta 5,95% (Effektiv ränta: 6,11%) Ingen uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,4 – 10,7. CO2 g/km: 88 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. 
Bilarna på bilderna är extrautrustade. Erbjudandena gäller t.o.m. 13-12-31. Reservation för eventuell slutförsäljning.  

VOLVOCARS.SE 

Vinterhjul  
på köpet.

(Gäller alla lagerbilar utom  
Volvo XC60 t.o.m 13-12-20)

Just nu! Halva priset på smart säkerhet.
Driver Alert  
 Aktivt helljus.  
 Driver Alert Control.  
 Lane Departure Warning.  
 Trafikskyltsinformation.  
 Kollisionsvarning.  

Nu 2.900:- (Ord pris 7.000:-)

Driver Support.  
Innehåller hela Driver Alert plus:  
 Adaptiv Konstantfarthållare.  
 BLIS.  
 Köassist.  
 Kollisionsvarning med autobroms. 

Nu 9.900:- (Ord pris 19.900:-)
Funktioner kan variera beroende på bilmodell/variant. Erbjudandet gäller endast fr.o.m 13-11-11 t.o.m. 13-12-01.

LÖDÖSE. Lördag den 7 
december är det åter 
dags för Jul i byn.

Aktiviteterna äger i 
vanlig ordning rum på 
torget.

Vid riktigt ruskvä-
der, så flyttar arrang-
emanget in i Tingbergs-
skolans matsal.

Tomten kommer att sitta 
i sin släde och ta emot 
barnens önskelistor. Kaffe 
med dopp, glögg och pep-
parkakor finns att värma sig 

med på Jul i byn. Vill man, 
kan man pröva lyckan på 
chokladhjul och lotterier. 
Marknadsstånden är fulla av 
julkransar, julkort, julklap-
par, julbockar, ullprodukter, 
betongarbeten och några 
företag visar sina produkter. 
Förhoppningsvis finns det 
en liten kulle med snö att 
leka i. Friluftsfrämjandet 
håller i den årliga skinkpro-
menaden – för 30:e gången. 
Start sker från Främjarstu-
gan och målgång på torget.

Det är föreningslivet 

i Lödöse som hälsar alla 
varmt välkomna till årets 
Jul i byn. Hantverksmark-
naden på Lödösehus, som 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven håller i, har sitt 
säte på Lödösehus. Det blir 
musikgudstjänsten i kyrkan, 
Martinssons från Lilla Edet 
spelar och kören sjunger. 
Församlingshemmet är 
öppet under Jul i byn så man 
kan gå in och värma sig och 
köpa fika.

LILLA EDET. Thaimas-
sage i ny regi.

Renu Falk står bakom 
Tachang Import & Mas-
sage.

– Det handlar om 
smärtborttagning i ax-
lar, nacke och rygg.

Det som förut var Orkidé 
Thai Massage har nu blivit 
Tachang Import & Massage. 
Lokalerna och inredningen är 
kvar från den tidigare ägaren.

– Tachang är en by i Thai-
land från vilken jag kommer, 
berättar Renu som har jobbat 
som massör, företrädelsevis 
inne i Göteborg, under ett 
antal år.

Tachang Import & Mas-
sage erbjuder fot- olje- och 
thaimassage. Renus hårda 
nypor uppskattas av kun-
derna.

– Thaimassage betyder att 
jag masserar på djupet. Olje-
massage är mer njutning och 
avslappning. Fotmassagen 
innebär zonterapi.

– Den som har ont och går 
till en doktor får oftast ett 
piller utskrivet. Så fungerar 
det inte här. Naturligtvis kan 
vi inte bota allt, men vi kan 
åtminstone lindra kundens 
smärta med massagebehand-
ling. Det är kul att kunna 
hjälpa folk och det bästa betyg 
man kan få är när kunderna 
säger att de fått tillbaka livet.

JONAS ANDERSSON

Lödöse rustar för Jul i byn

Lördagen den 7 december firas Jul i byn. Det blir aktiviteter av olika slag på torget i Lödöse 
och tomten kommer på besök. Samtidigt arrangeras Hantverksmarknad på Lödösehus.

Arkivbild: Jonas Andersson

Smärtborttagning med massage

Renu Falk hälsar välkommen till Tachang Import & Massage 
i Lilla Edet.
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LILLA EDET. På söndag 
sker kröningen av Göta 
Älvdalens Lucia.

Det är ett samman-
svetsat gäng som har 
övat under Ann-Catrine 
Perssons ledning sedan 
mitten av oktober.

– Trevliga tjejer som 
funkar jättebra ihop, 
berömmer Ann-Catrine.

I samband med skyltsön-
dagen och julmarknaden i 
Lilla Edet sker kröningen av 
årets ljusdrottning. Arrang-
emanget äger rum på Folkets 
Hus.

– Sista röstningsdag är 
på onsdag, förklarar Ann-
Catrine.

L u c i a k a n d i d a t e r n a 
genomför sina sångövningar 
i Musikskolans lokaler, en till 
två gånger i veckan.

– Däremellan pluggar 
vi texter hemma. Jag har 
haft jullåtar i hörlurarna på 
väg till skolan sedan ett par 
månader tillbaka, förklarar 

Alva Olson.
Vilken är den finaste 

jullåten?
– ”Välkommen hem”, 

säger Alva och får medhåll 
från samtliga kamrater.

Det är inte bara sångerna 
som ska repeteras, kandida-
terna över också på att gå och 
stå ordentligt.

– Det är inte alla gånger 

som jag kommer att finnas 
med och då gäller det att 
tjejerna ställer upp sig på 
rätt sätt. De ska också kunna 
klara ett framträdande utan 
komp, säger Ann-Catrine.

Förra året blev det ingen 
Göta Älvdalens Lucia, intres-
set var för litet. Inför det här 
året valde därför arrangö-
ren, Lions Club Lilla Edet, 

att låta även högstadietjejer 
komma in med sin ansökan.

– Det slog väl ut och nu 
fick vi ett luciatåg igen. Göta 
Älvdalens Lucia är en tradi-
tion vi ska vara rädda om, 
avslutar Ann-Catrine Pers-
son.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. En doft 
av glögg och nybakat 
bröd.

Julkänslan var 
påtaglig i Västerlanda 
bygdegård.

Alla såg verkligen ut 
att trivas – både utstäl-
lare och besökare.

Från mitten av november 
och hela december så duggar 
julmarknaderna tätt. Lokal-
tidningen gjorde ett besök i 
Västerlanda bygdegård i lör-
dags där det andades jul för 
alla sinnen. Bygdegårdsför-
eningen, som stod som värd 
för arrangemanget, hade 
gjort sitt yttersta för att skapa 

den rätta stämningen. Det 
var egentligen bara snön som 
fattades.

Hantverk, lotterier och 
servering stod på program-
met. Många passade på att 
fynda julklappar av de pro-
fessionella utställarna som 
fanns på plats i lokalen.

Störst intresse tilldrog sig 
ändå brödbaket. Kön ring-
lade sig lång från det att den 
första brödkakan var gräd-
dad.

– Det godaste brödet som 
finns, förklarade en mark-
nadsgäst som stod beredd att 
betala.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Varannan 
onsdagseftermiddag 
dukas det upp till fest 
på Soläng.

Kaffe och hembakat 
står på menyn liksom 
musikunderhållning.

– En uppskattad 
tradition som lever 
vidare, förklarar café-
värdinnorna Marianne 
Andersson och Solveig 
Gustavsson.

Det var Majken Olsson 
som drog igång Café Soläng 
för tio år sedan. Numera är 
det en grupp om åtta-tio 
personer som turas om att 
agera cafévärdinnor. Arrang-
emanget sker ihop med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

När lokaltidningen 
kommer på besök är Mari-
anne Andersson och Solveig 
Gustavsson i full färd med att 
brygga kaffe och skära upp 
fikabrödet.

– Det är alltid hemba-
kat som gäller. Gästerna 
får betala tio kronor och då 
ingår fika och underhållning, 
säger Marianne.

– Vi har ett årligt bidrag 
från Lions för att kunna 
genomföra vårt musikcafé. I 
annat fall hade det inte gått 
ihop.

Det är inte bara cafégäs-
terna som visar sin upp-
skattning, även Lilla Edets 
kommun hyllar cafégängets 
engagemang.

– Vi har blivit inbjudna 
till den årliga julfesten vilket 
känns väldigt roligt, säger 
Solveig.

Denna onsdagseftermid-
dag är det Gunilla Hansson 

från Skepplanda som står för 
underhållningen. Så snart 
hon har hängt på sig drag-
spelet börjar musiken ljuda. 
Besökarna, ett 25-tal till 
antalet, sjunger med i visorna 
som spelas. 

– Nu tar vi ”Den lilla 
röda stugan”, säger Gunilla 
och får hjälp med sången av 
Aldor Larsson som finns i 
publiken.

Efter ett antal melodier är 
det dags för kaffepaus. Delta-
garna låter sig väl smaka och 
när påtåren är avnjuten åter-
upptas musiken igen.

– Det råder en härlig 
stämning bland borden, kon-
staterar Marianne.

Terminens sista musik-
café äger rum onsdagen den 
4 december då SPF-kören 
gästar Soläng.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cafévärdinnorna Marianne Andersson och Solveig Gustavs-
son förbereder fikat.

Gunilla Hansson och Aldor 
Larsson underhöll besökarna 
på Café Soläng i onsdags.

På Café Soläng bjuds gästerna alltid på kaffe och hembakat.

Uppskattat musikcafé på Soläng

Luciatrupp redo för framträdande
– På söndag 
koras årets 
ljusdrottning

Ann-Catrine Persson bakom pianot tillsammans med årets luciakandidater. Från vänster 
Ida Dahlgren, Elin Lexberg, Alva Olson, Fanny Cederlöf, Maike Hoffman och Emely Gallardo 
Jerez. Saknas på bilden görs Victoria Axelsson.

Påtaglig julkänsla i 
Västerlanda bygdegård

Brödkakorna gick åt som smör i solsken.

I lördags arrangerades julmarknad i Västerlanda bygdegård.
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LILLA EDET. På söndag 
sker kröningen av Göta 
Älvdalens Lucia.

Det är ett samman-
svetsat gäng som har 
övat under Ann-Catrine 
Perssons ledning sedan 
mitten av oktober.

– Trevliga tjejer som 
funkar jättebra ihop, 
berömmer Ann-Catrine.

I samband med skyltsön-
dagen och julmarknaden i 
Lilla Edet sker kröningen av 
årets ljusdrottning. Arrang-
emanget äger rum på Folkets 
Hus.

– Sista röstningsdag är 
på onsdag, förklarar Ann-
Catrine.

L u c i a k a n d i d a t e r n a 
genomför sina sångövningar 
i Musikskolans lokaler, en till 
två gånger i veckan.

– Däremellan pluggar 
vi texter hemma. Jag har 
haft jullåtar i hörlurarna på 
väg till skolan sedan ett par 
månader tillbaka, förklarar 

Alva Olson.
Vilken är den finaste 

jullåten?
– ”Välkommen hem”, 

säger Alva och får medhåll 
från samtliga kamrater.

Det är inte bara sångerna 
som ska repeteras, kandida-
terna över också på att gå och 
stå ordentligt.

– Det är inte alla gånger 

som jag kommer att finnas 
med och då gäller det att 
tjejerna ställer upp sig på 
rätt sätt. De ska också kunna 
klara ett framträdande utan 
komp, säger Ann-Catrine.

Förra året blev det ingen 
Göta Älvdalens Lucia, intres-
set var för litet. Inför det här 
året valde därför arrangö-
ren, Lions Club Lilla Edet, 

att låta även högstadietjejer 
komma in med sin ansökan.

– Det slog väl ut och nu 
fick vi ett luciatåg igen. Göta 
Älvdalens Lucia är en tradi-
tion vi ska vara rädda om, 
avslutar Ann-Catrine Pers-
son.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. En doft 
av glögg och nybakat 
bröd.

Julkänslan var 
påtaglig i Västerlanda 
bygdegård.

Alla såg verkligen ut 
att trivas – både utstäl-
lare och besökare.

Från mitten av november 
och hela december så duggar 
julmarknaderna tätt. Lokal-
tidningen gjorde ett besök i 
Västerlanda bygdegård i lör-
dags där det andades jul för 
alla sinnen. Bygdegårdsför-
eningen, som stod som värd 
för arrangemanget, hade 
gjort sitt yttersta för att skapa 

den rätta stämningen. Det 
var egentligen bara snön som 
fattades.

Hantverk, lotterier och 
servering stod på program-
met. Många passade på att 
fynda julklappar av de pro-
fessionella utställarna som 
fanns på plats i lokalen.

Störst intresse tilldrog sig 
ändå brödbaket. Kön ring-
lade sig lång från det att den 
första brödkakan var gräd-
dad.

– Det godaste brödet som 
finns, förklarade en mark-
nadsgäst som stod beredd att 
betala.
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LÖDÖSE. Varannan 
onsdagseftermiddag 
dukas det upp till fest 
på Soläng.

Kaffe och hembakat 
står på menyn liksom 
musikunderhållning.

– En uppskattad 
tradition som lever 
vidare, förklarar café-
värdinnorna Marianne 
Andersson och Solveig 
Gustavsson.

Det var Majken Olsson 
som drog igång Café Soläng 
för tio år sedan. Numera är 
det en grupp om åtta-tio 
personer som turas om att 
agera cafévärdinnor. Arrang-
emanget sker ihop med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

När lokaltidningen 
kommer på besök är Mari-
anne Andersson och Solveig 
Gustavsson i full färd med att 
brygga kaffe och skära upp 
fikabrödet.

– Det är alltid hemba-
kat som gäller. Gästerna 
får betala tio kronor och då 
ingår fika och underhållning, 
säger Marianne.

– Vi har ett årligt bidrag 
från Lions för att kunna 
genomföra vårt musikcafé. I 
annat fall hade det inte gått 
ihop.

Det är inte bara cafégäs-
terna som visar sin upp-
skattning, även Lilla Edets 
kommun hyllar cafégängets 
engagemang.

– Vi har blivit inbjudna 
till den årliga julfesten vilket 
känns väldigt roligt, säger 
Solveig.

Denna onsdagseftermid-
dag är det Gunilla Hansson 

från Skepplanda som står för 
underhållningen. Så snart 
hon har hängt på sig drag-
spelet börjar musiken ljuda. 
Besökarna, ett 25-tal till 
antalet, sjunger med i visorna 
som spelas. 

– Nu tar vi ”Den lilla 
röda stugan”, säger Gunilla 
och får hjälp med sången av 
Aldor Larsson som finns i 
publiken.

Efter ett antal melodier är 
det dags för kaffepaus. Delta-
garna låter sig väl smaka och 
när påtåren är avnjuten åter-
upptas musiken igen.

– Det råder en härlig 
stämning bland borden, kon-
staterar Marianne.

Terminens sista musik-
café äger rum onsdagen den 
4 december då SPF-kören 
gästar Soläng.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cafévärdinnorna Marianne Andersson och Solveig Gustavs-
son förbereder fikat.

Gunilla Hansson och Aldor 
Larsson underhöll besökarna 
på Café Soläng i onsdags.

På Café Soläng bjuds gästerna alltid på kaffe och hembakat.

Uppskattat musikcafé på Soläng

Luciatrupp redo för framträdande
– På söndag 
koras årets 
ljusdrottning

Ann-Catrine Persson bakom pianot tillsammans med årets luciakandidater. Från vänster 
Ida Dahlgren, Elin Lexberg, Alva Olson, Fanny Cederlöf, Maike Hoffman och Emely Gallardo 
Jerez. Saknas på bilden görs Victoria Axelsson.

Påtaglig julkänsla i 
Västerlanda bygdegård

Brödkakorna gick åt som smör i solsken.

I lördags arrangerades julmarknad i Västerlanda bygdegård.
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JULKLAPP

Vi önskar dig en riktigt

GOD JUL!
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T R Ä N A PA  A L L A  S P O R T L I F EK LU B B A R  I  H EL A  S V ER I G E!

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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Var med och utse Ale Lucia
2013

Ida Hansson 
Johansson
19 år, Älvängen

Studerar:  
Estetiska programmet, 
Mimers Hus Gymnasium.

Drömyrke:  
Jag vet inte riktigt än.

Drömresa:  
Skottland och Irland.

Vem får följa med?: 
Mamma eller min pojkvän.

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

Fritidsintressen:  
Se på olika TV-serier.

Min bästa sida:  
Den högra sidan.

Min sämsta sida:  
Jag kan inte laga mat.

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

Favoritjulsång:  
Stad i ljus.

Josephine 
Kinnander
17 år, Nödinge

Studerar:  
Estetiska programmet, 
Donnergymnasiet.

Drömyrke:  
Vet inte.

Drömresa:  
Thailand.

Vem får följa med?: 
Pojkvännen.

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

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

Min bästa sida:  
Jag står för vad jag tycker.

Min sämsta sida:  
Lättirriterad.

Varför Ale lucia?:  
Kul grej.

Favoritjulsång:  
Tänd ett ljus.

Malin  
Hysing
16 år, Nol

Studerar:  
Sång, Rytmus Göteborg.

Drömyrke:  
Bli en känd sångerska.

Drömresa:  
Rhodos.

Vem får följa med?:  
Min bästa vän.

Sångerfarenheter:  
Pluggar sång på  
gymnasiet.

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

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

Min sämsta sida:  
Extremt lat.

Varför Ale lucia?:  
För jag älskar att sjunga.

Favoritjulsång:  
Tänd ett ljus.

Malin  
Kling
17 år, Bohus

Studerar:  
Natur, Mimers Hus  
Gymnasium.

Drömyrke:  
Arbeta för att rädda 
utrotningshotade djur.

Drömresa:  
Italien,lära mig italienska  
och laga medelhavsmat. 

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

Sångerfarenheter:  
Sjöng ofta på skolavslutningar. 
Har tagit sånglektioner.  

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

Min bästa sida:  
Omtänksam.

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

Varför Ale lucia?:  
En fantastiskt rolig  
upplevelse.

Favoritjulsång:  
Betlehems stjärna.

Miranda 
Hiltunen
18 år, Älvängen

Studerar:  
Sång, Rytmus Göteborg.

Drömyrke:  
Jobba inom musik i USA.

Drömresa:  
Åka till Miami med en 
longboard under armen.

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

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

Fritidsintressen:  
Musik och träffa vännerna.

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

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

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

Favoritjulsång:  
Betlehems stjärna.

1 2 3 4 5

Boka Ale Lucia redan idag: 0708-94 14 51



NÖDINGE. Syftet med 
Festivalborg är att 
minska alkoholkonsum-
tionen bland ungdomar 
och samtidigt erbjuda 
en rolig musikaktivitet 
på valborg.

Nu uppmärksammas 
evenemanget av IQ-
initiativet och ansva-
riga i Ale fick i mån-
dags motta ett diplom 
för IQ-projekt nummer 
1076.

Målet med IQ-initiativet, 
som är ett fristående dotter-
bolag till Systembolaget, är 
bland annat att bidra till en 
smartare syn på alkohol och 
minska alkoholkonsumtio-
nen.

Inom IQ:s nätverk samlar 
man projekt från alla delar 

av landet, som på olika sätt 
bidrar till att förebygga eller 
begränsa alkoholens skade-
verkningar. 

Ale kommun har redan 
flera projekt registrerade, 
bland annat Vakna! Tillsam-
mans mot droger, Vita dagar 
och Våga fråga – en bok av 
unga för unga. 

Förebild
Nu läggs även Festivalborg 
till dessa projekt och i mån-
dags fick ansvariga i Ale ta 
emot ett diplom från IQ, som 
representerades av Emilia 
Hashemi, IQ-inspiratör på 
Systembolaget. 

– Det är en fantastisk idé 
som vi genom vårt nätverk 
kan hjälpa till att sprida. 
Tanken är att man ska kunna 
ta hjälp av varandra och Ale 

är en förebild när det gäller 
förebyggande arbete bland 
ungdomar.

För Ale kommun finns 
flera positiva aspekter med 
diplomeringen, inte minst 
när det gäller utbyte med 
andra kommuner. 

– Har vi funderingar på 
något, kanske någon annan 
redan kommit på det. Man 
behöver inte komma på allt 

själv utan kan också hämta 
inspiration från projekt som 
redan finns, säger Thomas 
Berggren, drogförebyggare. 

Engagerade
Andreas Holmgren, fri-
tidsassistent, poängterar att 
arbetet inför Festivalborg 
pågår under mer än halva 
året.

– Vi har redan påbörjat 

arbetet inför nästa år tillsam-
mans med arrangörsfören-
ingen Löftet och Ungdoms-
rådet. Ungdomarna är enga-
gerade i projektet under sju 
månaders tid, säger han och 
Jonas Ekstrand, fritidsassis-
tent, tillägger:

– Hade det inte varit för 
ungdomarna själva så hade 
man aldrig fått den enorma 
spridningen. I år kom 850 

unga till Festivalborg, främst 
högstadieelever. Vi är otro-
ligt stolta över den här 
utmärkelsen från IQ, som 
sänder ut en signal om vad 
som ingår i vårt arbete.

Kostar pengar
Att projektet pågår under 
lång tid menar Thomas 
Berggren ska tas med i 
beräkningen även när man 
pratar om kostnader.

– Hela arrangemanget 
med stora artister och så 
vidare kostar självklart 
pengar, men slår man ut 
summan över de sju måna-
derna som ungdomarna får 
anledning att engagera sig 
i något meningsfullt ser vi 
istället vad vi vinner på det, 
med tanke på vad det kostar 
samhället när unga hamnar 
på glid.

Nästa år går den åttonde 
upplagan av Festivalborg 
av stapeln – och vem vet – 
kanske är Ales hyllade kon-
cept på väg att sprida sig…

alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   201332

Everyone deserves a break.

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

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Trygghet för 279 kronor per månad. 
Skaffa vårt larmpaket. 
Som privatperson får du vårt välutrustade 
larmpaket för 1 495 kronor. Är du Guldkund 
betalar du 0 kronor för grundpaketet. Månads-
avgiften för våra larmpaket är 279 kronor, med 
full uppkoppling mot vår larmcentral.   
Du som har både boendeförsäkring och larm 
hos oss får dessutom sänkt premie. Bli lite 
tryggare i vardagen – ring oss på 020-20 79 00, 
eller gå in på LFlarmcentral.se

– Ale kommun en förebild 
inom förebyggande arbete

Festivalborg har 
blivit IQ-projekt

En glad nyhet. I måndags fick fritidsassistenterna Jonas Ekstrand och Andreas Holmgren samt drogförebyggaren Thomas 
Berggren motta ett diplom från Emilia Hashemi från IQ-initiativet för Festivalborg som blivit IQ-projekt nummer 1076.

Nu på söndag (1/12)

signerar ROLF BERG 
sina tomtar hos oss!

Rolf Berg signerar:      
30/11 Liseberg
1/12 Kungälv

13/12 Kungälv
14/12 Liseberg
15/12 Kungälv

Välkomna!

SÖNDAGSÖPPET

L SÖNDAGAR 11-16  
VÄSTRA  GATAN 71, KUNGÄLV TEL 0303-166 75
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Surte avgjorde med 
matchens sista skott

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Tranås BOIS – Surte BK 5-6 (2-0)
Mål SBK: Mattias Wenstedt 4, 
Carl-Oscar Bridholm, Robin Wang. 
Matchens kurrar: Daniel Bengtsson 
3, Mattias Wenstedt 2, Alexander 
Wetterberg 1. 

Gripen Trollhättan 3 28 6
Nässjö IF 3 18 6
Lidköping 4 4 5
Surte BK 4 2 5
Blåsut 4 -3 4
Jönköping 3 -6 3
Åtvidabergs BK 4 -23 3
Tranås BOIS 3 7 2
Otterbäckens BK 2 0 2
IFK Motala 3 -3 2
Tjust Bandy 4 -10 1
Frillesås BK 3 -14 1

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Guldheden 7-1
Mål SIS: Emmelie Södergren 2, Linda 
Karlsson 2, Sofie Karlsson, Natalie 
Hjertberg, Carolina Björkner 1 
vardera. Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Linda Karlsson 2, Lisa 
Persson 1. 

Division 2 Göteborg
Sportlife Kungälv – Ale IBF 9-5
Mål Ale: Tobias Hellman, Patrik 
Jonasson, Martin Eriksson, Fred-
rik Herlogsson, Niklas Karlsson. 
Matchens kurrar: Niklas Karlsson 3, 
Andreas Klein 2, Robin Carlsson 1.

Division 4 Göteborg
Guldringen IBK – Surte IS IBK 4-6
Daniel Dahlman 3, Toni Hilkamo 1, 
Christoffer Ahlström 1, Almir Meh-
medagic 1. Matchens kurrar: Toni 
Hilkamo 3, Nicklas Hagman 2, Daniel 
Dahlman 1.
Sörgårdens IBF – Skår IBK 9-4
Mål SIBK: Oscar Frii 2, Linus 
Lövunger, Christian Rönkkö. Match-
ens kurrar: Oscar Frii 3, Christian 
Rönkkö 2, Johan Andersson 1.

Hovås IBK 8 22 19
Skår IBK 8 18 18
Sörgårdens IBF 8 11 18
IBF Göteborg 8 3 18
Surte IS IBK 8 28 16
Sävedalens IBK 8 8 12
Mölndals Övre 8 10 11
Göteborg City 8 -12 9
FBC Lerum 8 -21 9
Guldringen IBK 8 -8 4
Sportlife Kungälv 8 -35 4
AstraZeneca 8 -24 3

Division 2 västsvenska damer
Nödinge SK – Önnerediterna 21-32
Mål NSK: Jessica Petersson 7, 
Caroline Karlsson 4, Jessica Edler 3, 
Michaela Sjöstrand 2, Sara Andréas-
son 2, Chloe Crosby 2, Jenny Jens-
dottir. Matchens kurrar: Caroline 
Karlsson 2, Jessica Petersson 1.

Division 3 västsvenska
Kärra HK – Ale HF 14-29 (4-12)
Mål Ale: Mattias Johansson 7, Joakim 
Samuelsson 6, Jonathan Cederholm 
4, Simon Liljeblad 4, Anton Thun-
berg 4, Marcus Hylander 2, Michael 
Forsberg, Niclas Ericsson. Matchens 
kurrar: Stefan Johannesson 2, Anton 
Thunberg 1.

Backa HK 10 113 19
IK Baltichov 10 78 16
HK Halmstad 10 8 14
Västra Frölunda 10 28 13
HK Hök 10 42 12
Stenungsund 9 8 10
Mölndals HF 10 5 10
Rya HF 10 2 10
IK Celtic 10 -12 10
Onsala HK 9 7 8
Ale HF 10 -25 4
Kärra HK 11 -99 2
KFUM Ulricehamn 11 -155 2

– Mattias Wenstedt stor hjälte med fyra mål

TRANÅS. 5-2 till Tranås 
med kvarten kvar att 
spela.

Då tog Mattias 
Wenstedt på sig hjälte-
rollen.

Fyra raka fullträf-
far, varav det sista på 
matchens sista skott, 
gav Surte BK segern.

I närmast perfekta bandyför-
hållanden, sol och två minus-
grader, gjorde Tranås BOIS 
och Surte BK upp. Efter en 
spelmässigt jämn första halv-
lek var ändå hemmalaget i 
ledningen med 2-0. Efter 
paus drygades försprånget ut 
till 3-0 och 4-1. När Tranås 
dessutom skickade in 5-2 i 
75:e spelminuten var det få 
som trodde på Surteseger, 
men matchhjälten Mattias 
Wenstedt hade en positiv 
känsla.

– Jag tycker att vi körde 
över dem i andra halvlek. 
Det var bara målen som fat-

tades. När jag satte straffen 
till 5-3 kände vi nog alla att 
det fanns en möjlighet, säger 
han dagen efter den hyste-
riska vändningen.

Wenstedts urladdning 
hade bara börjat. Två minu-
ter efter reduceringen fick 
Surte hörna. Jonas Tryst-
berg lade fram den och pang 
4-5.

– Då var 
det fem minu-
ter kvar och vi 
kände vilken 
panik de fick. 
Tranås tog 
time-out och vi hade ett bra 
snack. Vi skulle bara sätta 
en till, berättar Mattias 
Wenstedt.

I 94:e matchminuten fick 
Surte ånyo en hörna. Tryst-
berg till Wenstedt – och hur 
det slutar vet vi. 5-5.

– Vi var inne i ett härligt 
stim och bestämde oss för 
att sätta allt på ett kort. Det 
fanns en chans att även få in 
ett segermål. Tranås var helt 

utslaget.
Det absolut sista som 

hände i matchen var en Sur-
tehörna. Trystberg spelade 
fram Wenstedt för tredje 
gången på tio minuter. Återi-
gen letade sig bollen i mål. 
5-6 och alla poäng till Surte. 
Skottet blev matchens sista.

– Det var en grym känsla. 
Vi fullständigt exploderade. 

Det går inte 
att beskriva!

T r ä -
nare Johan 
E k ä n g e n 
håller med.

– Det var som en saga. 
Energin i laget stegrade sig 
allt eftersom. Trots att vi inte 
fick utdelning i början av 
matchen så började vi aldrig 
tvivla. Killarna ska ha en 
enorm eloge för att de bara 
körde på. I slutet slog ett 
panikslaget Tranås bara ifrån 
sig, säger han.

Surtes insats blir inte 
sämre av det faktum att laget 
kom till spel utan etablerade 

spelare som Martin Öst-
ling, Henrik Jönsson, Nils 
Sigurd och Daniel Rydén. 
Det betydde att tre spelare 
fick göra säsongsdebut i 
A-laget. Robin Wang, Olle 
Smedberg och Linus Carl-
ström visade att konkurren-
sen om platserna kommer att 
bli stenhård fram över.

– Planens gigant var ändå 
Daniel Bengtsson som fick 
gå in och spela libero i Nils 
Sigurds frånvaro. Han var 
helt fantastisk, berömmer 
Johan Ekängen som också 
påminner om målvakten 
Alexander Wetterbergs 
straffräddning i första halv-
lek.

– I efterhand tror jag att 

den var oerhört viktig och 
Alex gjorde flera kvalifice-
rade parader i första halvlek.

Surte har nu IFK Motala 
hemma på lördag. En match 
som Mattias Wenstedt ser 
fram emot.

– Ett klassiskt möte, men 
de har inte börjat så impo-
nerande och med nyvunn-
net självförtroende går vi för 
seger, säger fyramålsskytten 
som också berättar att han 
stortrivs i sin nya klubb.

– Surte är en riktigt proff-
sig klubb med många enga-
gerade personer både i och 
runt laget. 

BANDY
Allsvenskan södra
Tranås BOIS – Surte BK 5-6 (2-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

 

ALLSVENSK BANDY

LÖRDAG 30 NOVEMBER 

14.00Ale Arena

Matchens arrangeras 
i samarbete med

SURTE BK  VS 
IFK MOTALA

Mattias Wenstedt och Surte BK vände 5-2-underläge till seger med 6-5 borta mot Tranås. Uppdraget tog en dryg kvart...

FRILLESÅS. Surtes 
damer tog sin andra 
raka allsvenska seger 
när man slog tillbaka 
Sunvära SK på borta-
plan med 6-4. 

Det mest anmärk-
ningsvärda är att 
Surte lyckades göra 
två mål med två  spe-
lare mindre på planen. 

Surtes uppladdning inför 
matchen blev inte direkt 
perfekt, då laget hamnade i 
långa bilköer på vägen ned 
till Halland och Sjöaremos-
sen. Tjejerna såg lite mosiga 
ut när de klev ur bilarna 
enligt tränaren Per Brant-
sing Karlsson och han var 
lite rädd att detta inte skulle 

sluta väl. Första halvlek blev 
ganska jämn spelmässigt där 
hemmalaget tog ledningen 
efter endast 1.34 på hörna.

Sen vaknade Surtes tjejer 
till, laget gjorde tre raka mål 
innan paus genom Char-
lotte Selbekk, Ida Friman 
och Josefin Andersson. 
Det mest anmärkningsvärda 
i detta var att de två första 
målen kom med två spelare 
mindre på planen och detta 
blev direkt matchavgörande.

Sofia Andreasson utö-
kade Surtes ledning efter 
endast 1.10 i andra halvlek 
till 1-4. Då började Sunvära 
sin upphämtning till 2-4, 2-5 
(Ida Friman rinner igenom) 
3-5 och 4-5 innan Hannah 
Pettersson till slut satte 

spiken i kistan med sitt 6-4-
mål efter 83minuter.

Surtes damer hade 
därmed tagit sin andra raka 
seger och den var helt i sin 
ordning.

Nästa match är den 30 
november kl 10:00 och då 
möter Surte World Cup-
mästarna Kareby i Ale 
Arena.

Surtes damer tog andra raka

Sofia Andreasson gratule-
ras efter sitt 4-1-mål. Foto: 
Per Brantsing Karlsson
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DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET
SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD

KENTH IVARSSON

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

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

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

Tobias Sigestrand 

www.tsmureri.com

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
E-post: nskfotboll@telia.com www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

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

031-98 06 50

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:-

Välkommen till NSK Fotbolls avslutning för barn och ungdomar 

Lördagen den 30 november i ALE-hallen

Program
Kl.08.30 Samling för alla ledare och spelare i P06, P05, P04, F03/04, F05/06. 
Kl.09.00 Matchspel mixade lag 
Kl.11.30 Nummerboll och medalj/diplomutdelning
Kl.11.45 Samling för alla ledare och spelare F99/00, P00, P01, P02, P03
Kl.12.00 Gemensam fotografering för alla lagen
Kl.12.30 Matchspel mixade lag
Kl.14.40 Nummerboll och medaljutdelning

Från 10:00 till 13:00 finns Team Sportia på plats och visar träningskläder mm. 
Passa på att beställa under dagen så bjuder Team Sportia på trycket.

Det finns möjlighet att köpa dricka, kaffe, smörgåsar, fikabröd mm i hallen.

NÖDINGE-SÅ-KLART
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NÖDINGE-SÅ-KLART
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www.laget.se/nodingesk

FLICKOR 01 14:20 
NÖDINGE vs Varberg

POJKAR 02 15:10 
NÖDINGE vs Torslanda

FLICKOR 99 16:00 
NÖDINGE vs Alingsås

ALE GYMNASIUM

Välkommen

1 DECEMBER

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Onsdag 27 november 

Kl 19.45, dam div 4 
Ale HF – HP Warta

ALE GYMNASIUM
Torsdag 28 november 

Kl 20.45, herr div 3
Ale HF – Onsala HK

MATCHER
LÖRDAG 30/11 

ALE GYMNASIUM
Div 2 herrar

Ale IBF – Partille IBS
kl 12.15

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

a ppee a eellasp llaaaaaaaaBörjarjaBö ellallaa 
bband !!dy!!bbaninnnneebbnneeiinnnniiininnnnnee

www.aawwww aaww eibf.seelle bfff seeibf.seefff.see

Nödinge föll mot serieledarna

Caroline Karlsson är tillbaka på allvar i den blå NSK-tröjan. Mot serieledande Önnerediterna 
blev det fyra nya mål.                  Arkivbild.

NÖDINGE. Serieledande 
Önnerediterna blev 
för svåra för Nödinges 
handbollsdamer.

Hos gästerna stor-
spelade också tidigare 
NSK-spelaren Sofia 
Hvenfeldt.

Släkten är som sagt 
värst.

Det var en allt annat än nöjd 
NSK-tränare, Tony Lind-
skog, som lokaltidningen 
fick tag på efter elvamålsde-
baclet mot Önnerediterna.

– Resultatmässigt är det 
ingen katastrof. De är bättre 
än oss på varje position, men 
det är sättet vi förlorar på 
som känns jobbigt. Vi står 
inte upp, tar inte kampen och 
visar dålig inställning. Moti-
vation är väl det sista som kan 
fattas när topplagen kommer 
på besök, menar han.

Försvarsspelet nådde inga 
höjder och framåt var de tek-

niska misstagen många.
– Vi har en del att prata om 

inför mötet med serietvåan 
Torslanda/Bjurslätt på 
lördag. Faktum är att jag tror 
vi har chans att överraska där, 
men det bygger ju självklart 
på att vi gör det vi är bra på, 
säger Tony 
Lindskog.

Sofia Hven-
feldt, 17, var 
tillbaka i hem-
mahallen och 
gjorde fyra av 
Önnerediternas mål.

– Hon är duktig, fram-
för allt bakåt är hon svår att 
överlista, berömmer Lind-
skog.

Nödinge hade sina ess på 
kanterna, Jessica Petersson 
och Caroline Karlsson, sva-
rade tillsammans för nästan 
hälften av lagets mål.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge – Önnerediterna 21-32

BASKET

 INNEBANDY

D U15
Angered United – Ale Basket 53-61
Högsbo Basket – Ale Basket 23-62
D U14
Kvarnby BBK – Ale Basket 31-58
D U24
Ale Basket – West Junior 20-0
Herrar Div 3
BK Göteborg – Ale Basket 130-66
H U18
Stenungsunds BK – Ale Basket 59-77
D U13
Länghems Basket – Ale Basket 10-120

Division 4 damer
Hindås IBK – Ale IBF 2-18
Mål Ale: Elin Fridh 7, Leoresa Haklaj 3, 
Christina Farne 2, Anne-Kristin Ström 2, 
Mikaela Ögren 2. 

Orust IBK 6 23 13
Sportlife Kungälv 5 17 12
Ale IBF 5 31 11
Herrestads AIF 6 -4 5
Hindås IBK 6 -50 3
Skår IBK 4 -17 1

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

GÖTA. Göta BK ser om 
sitt hus inför debutåret 
i division 4-fotbollen.

I förra veckan gjorde 
klubben klart med ännu 
ett nyförvärv.

Toppforwarden Mar-
cus Olsson lämnar Edet 
FK för lokalkonkurren-
ten.

Firandet efter den avgö-
rande kvalvinsten mot Lid-
köpingslaget FC Corner 
hade knappt hunnit lägga sig 
förrän Göta BK drog igång 
förberedelserna inför 2014. 
Redan innan det stod klart 
vilken divisionstillhörighet 
GBK skulle ha så träffades 

en överenskommelse med 
backjätten Joakim Berg från 
Edet FK. Därefter har klub-
ben också fått till sig Stefan 
Abrahamsson, målvakt 
från Ödsmål och med ett 
förflutet i Inlands IF, samt 
en trio spelare från Väster-
landa GoIF bestående av 
Andreas Kaborn, Thomas 
Schwarzlmüller och Mat-
tias Lindahl. Därutöver 
kompletteras truppen med 
tre yngre killar från Edet FK 
i Hannes Boström, Alex-
ander Abrahamsson och 
Andreas Persson.

– Nu är det fullt hus. 
28 man har kontrakterats 
för kommande säsong. Vi 

behövde bredda truppen 
för att kunna få ett utveck-
lingslag med killar som 
tränar regelbundet, förklarar 
Götas tränare Marcus Ter-
sing.

Vad säger du om trup-
pens sammansättning?

– Jag är så klart helnöjd. 
Vi har dels breddat truppen, 
dels tillfört spetskompetens.

Av nyförvärven är det 
framförallt tre spelare som 
sticker ut. Målvakten Stefan 
Abrahamsson kan komma 
att ersätta Nichlas Christi-
ansen, som eventuellt är på 
väg bort. I annat fall uppstår 
en konkurrenssituation som 
inget annat lag i serien kan 

matcha.
– Det är inte för inte som 

Stefan kallas för ”Monstret”. 
Han är fruktansvärt bra, 
säger Tersing.

Joakim Berg från Edet?
– Med honom hoppas vi 

få in en ledargestalt som styr 
upp försvaret.

Marcus Olsson?
– Vi hade bara en renodlad 

forward i årets trupp varför 
jag själv fick hoppa in och lira 
emellanåt. Nu har vi fått in 
en djupledslöpande spelare 
som gör det möjligt att spela 
med två forwards.

JONAS ANDERSSON

Marcus på språng mot nya mål
– Lämnar Edet FK för Göta BK

Marcus Olsson lämnar Edet FK för spel hos lokalkonkurren-
ten Göta BK.               Arkivbild: Allan Karlsson



KÄRRA. Ale HF hade 
inte vunnit sedan pre-
miären.

Efter åtta raka för-
luster bröts trenden 
borta mot tabelljumbon 
Kärra.

– Förlösande och oer-
hört viktigt, konstate-
rade Aletränaren Janne 
Lövgren efteråt.

Det var nu eller aldrig som 
gällde för Ale HF:s hand-
bollsherrar.

– Vi hade ett bra snack 
innan matchen och inställ-
ningen var mycket fokuse-
rad. Killarna 
visste vad som 
stod på spel. 
Bakåt gör vi 
en helt felfri 
insats. Kärra 
kom ingenstans och framåt 
lossnade det äntligen, säger 
"Lövet" efter söndagens 
måstematch.

Huvudrollsinnehavare 
var Ales målvakt Stefan 
Johannesson. I första halv-
lek släppte han fyra (!), efter 
paus tio.

– Stefan var strålande och 
samarbetet med försvaret 
imponerade. Nu hoppas jag 
att vi kan ta med oss all den 
positiva energi som detta 
medför till torsdagens drabb-
ning med Onsala. Det blir en 
tuffare match i gymnasiet på 
torsdag, men seger där och 
vi har plötsligt fått lite häng 

i tabellen, säger Janne Löv-
gren.

Bra start
Ale HF fick en bra start på 
matchen och med Stefan 
Johannessons många rädd-
ningar fick laget också till ett 
effektivt kontringsspel, där 
framför allt Joakim Samu-
elsson var framgångsrik.

– Det är så viktigt att få lite 
enkla mål i handboll. Idag 

tog vi vara på chanserna och 
då blir allt så mycket lättare.

Bakåt visade Johan Löv-
gren, Anton Thunberg och 
Marcus Hylander att det 
krävdes mycket för att ta sig 
igenom.

– När det stämmer har vi 
många duktiga försvarsspe-
lare och får vi till målvakts-
spelet samtidigt är vi tuffa att 
möta. Det var förlösande och 
oerhört viktigt för killarna 

att få visa för sig själva att de 
faktiskt kan vinna. Självklart 
börjar man tvivla efter åtta 
raka förluster, avslutar Janne 
Lövgren som var nöjd med 
samtliga spelare.

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer har fått upp 
ångan.

Tredje raka segern 
kom hemma mot Guld-
hedens IK.

Bäst av dem alla var 
tvåmålsskytten Emme-
lie Södergren.

Efter tre raka matcher utan 
seger vände Surtes damer 
den nega-
tiva trenden 
genom att 
bortabesegra 
FBC Lerum. 
Sedan dess har  
både Floda och nu i lördags 
Guldheden fått kapitulera. 
Mest imponerande är att 
laget bara har släppt in två 
mål på tre matcher.

– Vi har fått bra ordning 
på vårt försvarsspel och det 
gör oss tryggare även framåt. 
Över 60 minuter gör vi en 
gedigen och stabil insats mot 
Guldheden, säger en nöjd 

Surtetränare i Tommi Pasa-
nen.

Vad är det ni har för-
bättrat i ert försvarsspel?

– Egentligen ingenting, 
det är bara det att nu vet alla 
vad de ska göra. Det som gör 
mig mest glad är att vi kan 
ändra vårt försvarsspel under 
matcherna. Guldheden fick 
spelvända lite för mycket i 
första perioden och därför 
backade vi hem i andra. Det 

är nog där som 
jag känner 
att vi tar total 
kontroll över 
matchen.

Den trogna 
hemmapubliken  kunde 
också konstatera att segern 
bärgades utan flera ordina-
rie spelare. Tre av dem ska 
dock vara tillbaka på lördag 
då Backadalen gästar Bohus-
hallen.

– Cecilia Isberg, Jennie 
Hedberg och Malin Bern-
hardsson räknar vi med. Det 
är ju spelare som definitivt 

höjer oss, menar Pasanen.
Surte IS IBK:s damer 

smyger med i serien och 
lurar i vassen.

– Vi är där vi ska vara. Det 
ser bra ut, avslutar Tommi 
Pasanen.
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INNEBANDY 
Lördag 30 november kl 13.45

BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

SURTE IS IBK 
vs

IBF BACKADALEN

Parkera på grusplan vid hallen

Surtes damer ångar 
på i tvåan
– Ny stabil insats gav full pott

Division 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam 7 48 20
Sportlife Kungälv 7 31 19
Lindås IBK 7 19 19
FBC Lerum 7 22 15
Surte IS IBK 7 7 13
Lindome IBK 8 -10 12
Floda IBK 7 2 8
Backadalen 6 -22 3
Kärra IBK 7 -32 3
IBK Göteborg 7 -34 3
Guldhedens IK 8 -31 1

Tvåmålsskytten Emmelie 
Södergren var bäst på plan.

Linda Karlsson gjorde också 
två mål mot Guldheden och 
gratuleras här av Natalie 
Hjertberg Sofia Pettersson 
och Carolina Björkner.

Nionde gången gillt!
– En förlösande seger för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 14-29 (4-12)

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mattias Johansson var Ale HF:s meste målskytt i den viktiga bortakampen mot Kärra HK. 
Sju mål blev det från "Munkens" arm.      Arkivbild: Allan Karlsson

Torsk i derbyt för Ale

Sportlife Kungälv var numret bättre i 
årets första derby mot Ale IBF i Mimers-
hallen på söndagskvällen. Kungälvslaget 
vann med klara 9-5 och var bättre på 
allt. Ale mönstrade på nytt ett ungt lag, 
där Martin Eriksson (bilden) och Tobias 
Hellman får dra ett tungt lass. På lördag 
väntar Partille hemma i gymnasiet.
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HÅLANDA BYGDEGÅRD

Välkommen till  en  
genuin julmarknad 

med hantverkare  
från trakten 

Hålanda Bygdegård  
lördag 30 nov kl 12-15

I cafeterian  
finner du fika  
och lot ter

NÖDINGE. Vinnare av 
Alerocken 2013 blev 
tjejerna i The Jocals.

De tävlade med två 
egenskrivna låtar, 
som enligt juryn både 
svängde och hade ett 
”gött” driv. 

Sammanlagt del-
tog fem artister och 
pausbandet Backlights 
stod för kvällens enda 
rockmusik. 

Alerocken är en gammal kär 
tradition som anordnats ända 
sedan 1978.

Genom de 35 åren har 
många unga rockmusiker 
tävlat om den ärade segern, 
men rockbanden verkar ha 
blivit allt färre. 

Från att ha bestått av 
flera deltävlingar och fina-
ler var det i år endast fem 
band anmälda, varpå man 
bestämde sig för att koncen-
trera tävlingen till en kväll. 

Onsdagen den 19 novem-
ber hade Röda scenen på Ale 
gymnasium riggats och spän-
ningen låg i luften när hög-
stadieeleverna stämde gitar-
rerna och gjorde sig redo för 
strålkastarljuset. 

Först ut var Clara, Hilma 
och Emmy från Bohus som 
tillsammans bildar gruppen 3 
girls and a song, som bjöd på 
två egenskrivna låtar. De fick 
igång publiken som klappade 
i takt till de uppmuntrande 
raderna i ”Believe in your-
self”. 

Därefter var det dags för 
The Jocals, som också består 
av ett gäng talangfulla tjejer: 
Elin, Åsa, Josefine och Demi 
från Alafors.

De visade sig senare ha 
vunnit juryns hjärtan med de 
egenskrivna låtarna ”Broken 
heart” och ”Smile”. 

Med attityd intog sedan 
Sigrid från Alafors scenen 
med sin elgitarr, en 50 år 

gammal Burns-gitarr som 
hon fått av sin farfar. Hon 
fångade stämningen med 
bland annat låten ”The sha-
dows”. 

Glada vinnare
Sedan hade det blivit dags för 
publiken att få sjunga med i 
den gamla klassikern ”House 
of the rising sun” som med 
stor inlevelse framfördes av 
trubaduren Sebastian från 
Nol. 

Finstämt gitarrspel blev 
det också när William från 
Alafors avslutade tävlingen 
med två egenskrivna låtar.

Medan juryn överlade 
passade rockbandet Back-
lights på att bjuda publiken 
på såväl välkänt som egen-
skrivet material. Med mycket 
energi och stor självsäkerhet 
levererade de låt efter låt. 

I slutet av kvällen stod 
The Jocals som vinnare med 
motiveringen ”Svängiga 
låtar, gött driv, bra samspel 

och bra låtuppbyggnad”. 
– Vi har spelat tillsam-

mans i ungefär fyra år. Det 
känns verkligen jätteroligt 
att vi vann, säger Elin Jensen.

Från att ha varit en renod-
lat rocktävling har Alerocken 
blivit allt mer av en talang-

jakt i alla möjliga genres. 
– Vi får se om vi till nästa 

år kanske döper om tävlingen 
för att rikta den mer till all 
typ av musik, säger Jonas 
Ekstrand, en av arrangö-
rerna från Ale fritid. 

JOHANNA ROOS

– Mer akustiskt än hårdrock i årets upplaga
The Jocals vann Alerocken 2013

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

The Jocals – kvällens vinnare.

3 girls and a song.

Sebastian.

William Sigrid

Jag står i Blå Tågets res-
taurangvagn på väg till 
Stockholm.

Black Sabbath har återför-
enats och det fanns liksom 
inte på kartan att inte köpa 
biljett till spelningen på 
Friends Arena.

Kön till serveringen växer 
sig allt längre och kvinnan 
bakom disken har börjat 
svettas. Det är tydligt att 
det denna novemberfredag 
är fler resenärer än vanligt 
på turen. Dessutom är de 
förmodligen mer högljudda 
än vad varken serveringsper-
sonalen eller den stackars 
pianisten, som desperat för-
söker överrösta musiken från 
skräniga mobiltelefonhögta-
lare, är vana vid.

De är gamla och unga, 
kvinnor och män, pojkar 
och flickor. De är klädda i 
helsvart och har bandtryck 
på tröjorna. En, två, kanske 
till och med tre generationer 
sitter på samma tåg på väg 
till samma spelning och med 
samma entusiasm ser fram 
emot att se sina rockikoner 
på scen. 

Vad är det som får musik 
att leva genom generationer? 

Hur kan de gamla rock- 
rävarna i Black Sabbath, 
45 år efter bildandet, fort-
farande spela för fullsatta 
arenor över hela världen – 
dessutom inför en publik i 
åldersspannet tonåringar till 
pensionärer?

Detsamma gäller otaliga 
legendariska band: 70-talets 
Led Zeppelin, Kiss, Thin 
Lizzy och Queen, 80-talets 
Twisted Sister, Mötely Crue, 
Judas Priest och Guns n’ 
roses och 90-talets grung-
eband som Nirvana och 
Pearl jam.

En avgörande framgångs-
faktor för tidiga band är 
såklart att de var stilbildande 
för sin genre, liksom Elvis 
Presley och Beatles, Michael 
Jackson och Madonna, men 
legendernas storhet föddes 
genom kollektivet. 

En ny artist, en ny skiva, 
en ny turné – alla var med 
på tåget. Man pratar om 
legendariska spelningar och 
festivaler, arenor och bra-
kade sönder och musikikoner 
som förändrade trender över 
en natt. 

Musik förenar och till-
sammans minns man Elvis-
hysterin, Abba-vågen och 
pudelrocken.

Själv minns jag – dessvärre 
utan någon större stolt-
het – 90-talet med Spice 
Girls, Backstreet Boys och 
Hanson, men även band som 
U2, Oasis, No doubt och 
Nirvana. 

Liksom 50- och 60-talis-
terna lyssnade på David 
Bowie och Nazareth förenas 
vi 80-talister i pojkbandens 
och ”girlpowerns” välsignade 
tid. 

Vilka band och artister 
kommer då 2000-talisterna 
att minnas från sin uppväxt? 
Vilka spelningar eller album 
ska väcka deras nostalgi 
när de sitter på puben som 
30-årigar och pratar barn-
domsminnen?

Min gissning är att de 
inte kommer att ha samma 
entydiga bild av vad ”alla” 
lyssnade på år 2013. 

Bara under de senaste åren 
har det skett en revolution 
inom musikbranschen då 
skivorna snart helt försvun-
nit och ersatts av Spotify. 
Istället för att alla lyssnar på 
samma musik har alla plöts-
ligt fått tillgång till all musik, 
något som fullständigt rase-
rar bilden av trendlyssnarna 
som en homogen grupp. 
Musiklyssnandet är idag mer 
individualistiskt än någonsin, 
en tendens i tiden. 

Samtidigt som vi idag 
förmodligen lyssnar mer 
på musik än någonsin och 
varenda kotte springer runt 
med vita Iphone-lurar i 
öronen, så har vi inte en 
aning om vad bussgrannen 
kan tänkas lyssna på. 

Utvecklingen gör att 
de stora artisternas tid är 
förbi. Tiden då det skapades 
musik som varade genom 
generationer är över och det 
kommer aldrig mer att bildas 
legendariska band. Som så 
mycket annat i samhället har 
även musiken blivit kortsik-
tig och flyktig.

Insikten gör mig sorgsen 
och jag hoppas att jag är ute 
och cyklar med mina speku-
lationer. Att någon rebellisk 
2000-talare ska tala om för 
mig att musiklegender min-
sann visst skapas fortfarande. 
Då skulle jag bli glad.

I Blå Tågets restaurang-
vagn har pianisten med den 
vita skjortan och lustiga 
frisyren gett upp. Han står 
istället i kassan och köper en 
apelsinjuice. 

Det svartklädda gänget 
däremot har tagit över 
underhållningen och vrålar 
samstämmigt med till ”Iron 
man” som skrålar ur en Sam-
sung på bordet.

Unga, gamla, kvinnor och 
män, pojkar och flickor sitter 
på samma tåg på väg till en 
legendarisk comebackspel-
ning med Black Sabbath och 
jag hoppas innerligt att det 
inte är sista gången.

När alla var 
med på tåget

Krönika

JOHANNA
 ROOS



KÄRRA. Ale HF hade 
inte vunnit sedan pre-
miären.

Efter åtta raka för-
luster bröts trenden 
borta mot tabelljumbon 
Kärra.

– Förlösande och oer-
hört viktigt, konstate-
rade Aletränaren Janne 
Lövgren efteråt.

Det var nu eller aldrig som 
gällde för Ale HF:s hand-
bollsherrar.

– Vi hade ett bra snack 
innan matchen och inställ-
ningen var mycket fokuse-
rad. Killarna 
visste vad som 
stod på spel. 
Bakåt gör vi 
en helt felfri 
insats. Kärra 
kom ingenstans och framåt 
lossnade det äntligen, säger 
"Lövet" efter söndagens 
måstematch.

Huvudrollsinnehavare 
var Ales målvakt Stefan 
Johannesson. I första halv-
lek släppte han fyra (!), efter 
paus tio.

– Stefan var strålande och 
samarbetet med försvaret 
imponerade. Nu hoppas jag 
att vi kan ta med oss all den 
positiva energi som detta 
medför till torsdagens drabb-
ning med Onsala. Det blir en 
tuffare match i gymnasiet på 
torsdag, men seger där och 
vi har plötsligt fått lite häng 

i tabellen, säger Janne Löv-
gren.

Bra start
Ale HF fick en bra start på 
matchen och med Stefan 
Johannessons många rädd-
ningar fick laget också till ett 
effektivt kontringsspel, där 
framför allt Joakim Samu-
elsson var framgångsrik.

– Det är så viktigt att få lite 
enkla mål i handboll. Idag 

tog vi vara på chanserna och 
då blir allt så mycket lättare.

Bakåt visade Johan Löv-
gren, Anton Thunberg och 
Marcus Hylander att det 
krävdes mycket för att ta sig 
igenom.

– När det stämmer har vi 
många duktiga försvarsspe-
lare och får vi till målvakts-
spelet samtidigt är vi tuffa att 
möta. Det var förlösande och 
oerhört viktigt för killarna 

att få visa för sig själva att de 
faktiskt kan vinna. Självklart 
börjar man tvivla efter åtta 
raka förluster, avslutar Janne 
Lövgren som var nöjd med 
samtliga spelare.

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer har fått upp 
ångan.

Tredje raka segern 
kom hemma mot Guld-
hedens IK.

Bäst av dem alla var 
tvåmålsskytten Emme-
lie Södergren.

Efter tre raka matcher utan 
seger vände Surtes damer 
den nega-
tiva trenden 
genom att 
bortabesegra 
FBC Lerum. 
Sedan dess har  
både Floda och nu i lördags 
Guldheden fått kapitulera. 
Mest imponerande är att 
laget bara har släppt in två 
mål på tre matcher.

– Vi har fått bra ordning 
på vårt försvarsspel och det 
gör oss tryggare även framåt. 
Över 60 minuter gör vi en 
gedigen och stabil insats mot 
Guldheden, säger en nöjd 

Surtetränare i Tommi Pasa-
nen.

Vad är det ni har för-
bättrat i ert försvarsspel?

– Egentligen ingenting, 
det är bara det att nu vet alla 
vad de ska göra. Det som gör 
mig mest glad är att vi kan 
ändra vårt försvarsspel under 
matcherna. Guldheden fick 
spelvända lite för mycket i 
första perioden och därför 
backade vi hem i andra. Det 

är nog där som 
jag känner 
att vi tar total 
kontroll över 
matchen.

Den trogna 
hemmapubliken  kunde 
också konstatera att segern 
bärgades utan flera ordina-
rie spelare. Tre av dem ska 
dock vara tillbaka på lördag 
då Backadalen gästar Bohus-
hallen.

– Cecilia Isberg, Jennie 
Hedberg och Malin Bern-
hardsson räknar vi med. Det 
är ju spelare som definitivt 

höjer oss, menar Pasanen.
Surte IS IBK:s damer 

smyger med i serien och 
lurar i vassen.

– Vi är där vi ska vara. Det 
ser bra ut, avslutar Tommi 
Pasanen.
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BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

SURTE IS IBK 
vs

IBF BACKADALEN

Parkera på grusplan vid hallen

Surtes damer ångar 
på i tvåan
– Ny stabil insats gav full pott

Division 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam 7 48 20
Sportlife Kungälv 7 31 19
Lindås IBK 7 19 19
FBC Lerum 7 22 15
Surte IS IBK 7 7 13
Lindome IBK 8 -10 12
Floda IBK 7 2 8
Backadalen 6 -22 3
Kärra IBK 7 -32 3
IBK Göteborg 7 -34 3
Guldhedens IK 8 -31 1

Tvåmålsskytten Emmelie 
Södergren var bäst på plan.

Linda Karlsson gjorde också 
två mål mot Guldheden och 
gratuleras här av Natalie 
Hjertberg Sofia Pettersson 
och Carolina Björkner.

Nionde gången gillt!
– En förlösande seger för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 14-29 (4-12)

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mattias Johansson var Ale HF:s meste målskytt i den viktiga bortakampen mot Kärra HK. 
Sju mål blev det från "Munkens" arm.      Arkivbild: Allan Karlsson

Torsk i derbyt för Ale

Sportlife Kungälv var numret bättre i 
årets första derby mot Ale IBF i Mimers-
hallen på söndagskvällen. Kungälvslaget 
vann med klara 9-5 och var bättre på 
allt. Ale mönstrade på nytt ett ungt lag, 
där Martin Eriksson (bilden) och Tobias 
Hellman får dra ett tungt lass. På lördag 
väntar Partille hemma i gymnasiet.
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NÖDINGE. Vinnare av 
Alerocken 2013 blev 
tjejerna i The Jocals.

De tävlade med två 
egenskrivna låtar, 
som enligt juryn både 
svängde och hade ett 
”gött” driv. 

Sammanlagt del-
tog fem artister och 
pausbandet Backlights 
stod för kvällens enda 
rockmusik. 

Alerocken är en gammal kär 
tradition som anordnats ända 
sedan 1978.

Genom de 35 åren har 
många unga rockmusiker 
tävlat om den ärade segern, 
men rockbanden verkar ha 
blivit allt färre. 

Från att ha bestått av 
flera deltävlingar och fina-
ler var det i år endast fem 
band anmälda, varpå man 
bestämde sig för att koncen-
trera tävlingen till en kväll. 

Onsdagen den 19 novem-
ber hade Röda scenen på Ale 
gymnasium riggats och spän-
ningen låg i luften när hög-
stadieeleverna stämde gitar-
rerna och gjorde sig redo för 
strålkastarljuset. 

Först ut var Clara, Hilma 
och Emmy från Bohus som 
tillsammans bildar gruppen 3 
girls and a song, som bjöd på 
två egenskrivna låtar. De fick 
igång publiken som klappade 
i takt till de uppmuntrande 
raderna i ”Believe in your-
self”. 

Därefter var det dags för 
The Jocals, som också består 
av ett gäng talangfulla tjejer: 
Elin, Åsa, Josefine och Demi 
från Alafors.

De visade sig senare ha 
vunnit juryns hjärtan med de 
egenskrivna låtarna ”Broken 
heart” och ”Smile”. 

Med attityd intog sedan 
Sigrid från Alafors scenen 
med sin elgitarr, en 50 år 

gammal Burns-gitarr som 
hon fått av sin farfar. Hon 
fångade stämningen med 
bland annat låten ”The sha-
dows”. 

Glada vinnare
Sedan hade det blivit dags för 
publiken att få sjunga med i 
den gamla klassikern ”House 
of the rising sun” som med 
stor inlevelse framfördes av 
trubaduren Sebastian från 
Nol. 

Finstämt gitarrspel blev 
det också när William från 
Alafors avslutade tävlingen 
med två egenskrivna låtar.

Medan juryn överlade 
passade rockbandet Back-
lights på att bjuda publiken 
på såväl välkänt som egen-
skrivet material. Med mycket 
energi och stor självsäkerhet 
levererade de låt efter låt. 

I slutet av kvällen stod 
The Jocals som vinnare med 
motiveringen ”Svängiga 
låtar, gött driv, bra samspel 

och bra låtuppbyggnad”. 
– Vi har spelat tillsam-

mans i ungefär fyra år. Det 
känns verkligen jätteroligt 
att vi vann, säger Elin Jensen.

Från att ha varit en renod-
lat rocktävling har Alerocken 
blivit allt mer av en talang-

jakt i alla möjliga genres. 
– Vi får se om vi till nästa 

år kanske döper om tävlingen 
för att rikta den mer till all 
typ av musik, säger Jonas 
Ekstrand, en av arrangö-
rerna från Ale fritid. 

JOHANNA ROOS

– Mer akustiskt än hårdrock i årets upplaga
The Jocals vann Alerocken 2013

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

The Jocals – kvällens vinnare.

3 girls and a song.

Sebastian.

William Sigrid

Jag står i Blå Tågets res-
taurangvagn på väg till 
Stockholm.

Black Sabbath har återför-
enats och det fanns liksom 
inte på kartan att inte köpa 
biljett till spelningen på 
Friends Arena.

Kön till serveringen växer 
sig allt längre och kvinnan 
bakom disken har börjat 
svettas. Det är tydligt att 
det denna novemberfredag 
är fler resenärer än vanligt 
på turen. Dessutom är de 
förmodligen mer högljudda 
än vad varken serveringsper-
sonalen eller den stackars 
pianisten, som desperat för-
söker överrösta musiken från 
skräniga mobiltelefonhögta-
lare, är vana vid.

De är gamla och unga, 
kvinnor och män, pojkar 
och flickor. De är klädda i 
helsvart och har bandtryck 
på tröjorna. En, två, kanske 
till och med tre generationer 
sitter på samma tåg på väg 
till samma spelning och med 
samma entusiasm ser fram 
emot att se sina rockikoner 
på scen. 

Vad är det som får musik 
att leva genom generationer? 

Hur kan de gamla rock- 
rävarna i Black Sabbath, 
45 år efter bildandet, fort-
farande spela för fullsatta 
arenor över hela världen – 
dessutom inför en publik i 
åldersspannet tonåringar till 
pensionärer?

Detsamma gäller otaliga 
legendariska band: 70-talets 
Led Zeppelin, Kiss, Thin 
Lizzy och Queen, 80-talets 
Twisted Sister, Mötely Crue, 
Judas Priest och Guns n’ 
roses och 90-talets grung-
eband som Nirvana och 
Pearl jam.

En avgörande framgångs-
faktor för tidiga band är 
såklart att de var stilbildande 
för sin genre, liksom Elvis 
Presley och Beatles, Michael 
Jackson och Madonna, men 
legendernas storhet föddes 
genom kollektivet. 

En ny artist, en ny skiva, 
en ny turné – alla var med 
på tåget. Man pratar om 
legendariska spelningar och 
festivaler, arenor och bra-
kade sönder och musikikoner 
som förändrade trender över 
en natt. 

Musik förenar och till-
sammans minns man Elvis-
hysterin, Abba-vågen och 
pudelrocken.

Själv minns jag – dessvärre 
utan någon större stolt-
het – 90-talet med Spice 
Girls, Backstreet Boys och 
Hanson, men även band som 
U2, Oasis, No doubt och 
Nirvana. 

Liksom 50- och 60-talis-
terna lyssnade på David 
Bowie och Nazareth förenas 
vi 80-talister i pojkbandens 
och ”girlpowerns” välsignade 
tid. 

Vilka band och artister 
kommer då 2000-talisterna 
att minnas från sin uppväxt? 
Vilka spelningar eller album 
ska väcka deras nostalgi 
när de sitter på puben som 
30-årigar och pratar barn-
domsminnen?

Min gissning är att de 
inte kommer att ha samma 
entydiga bild av vad ”alla” 
lyssnade på år 2013. 

Bara under de senaste åren 
har det skett en revolution 
inom musikbranschen då 
skivorna snart helt försvun-
nit och ersatts av Spotify. 
Istället för att alla lyssnar på 
samma musik har alla plöts-
ligt fått tillgång till all musik, 
något som fullständigt rase-
rar bilden av trendlyssnarna 
som en homogen grupp. 
Musiklyssnandet är idag mer 
individualistiskt än någonsin, 
en tendens i tiden. 

Samtidigt som vi idag 
förmodligen lyssnar mer 
på musik än någonsin och 
varenda kotte springer runt 
med vita Iphone-lurar i 
öronen, så har vi inte en 
aning om vad bussgrannen 
kan tänkas lyssna på. 

Utvecklingen gör att 
de stora artisternas tid är 
förbi. Tiden då det skapades 
musik som varade genom 
generationer är över och det 
kommer aldrig mer att bildas 
legendariska band. Som så 
mycket annat i samhället har 
även musiken blivit kortsik-
tig och flyktig.

Insikten gör mig sorgsen 
och jag hoppas att jag är ute 
och cyklar med mina speku-
lationer. Att någon rebellisk 
2000-talare ska tala om för 
mig att musiklegender min-
sann visst skapas fortfarande. 
Då skulle jag bli glad.

I Blå Tågets restaurang-
vagn har pianisten med den 
vita skjortan och lustiga 
frisyren gett upp. Han står 
istället i kassan och köper en 
apelsinjuice. 

Det svartklädda gänget 
däremot har tagit över 
underhållningen och vrålar 
samstämmigt med till ”Iron 
man” som skrålar ur en Sam-
sung på bordet.

Unga, gamla, kvinnor och 
män, pojkar och flickor sitter 
på samma tåg på väg till en 
legendarisk comebackspel-
ning med Black Sabbath och 
jag hoppas innerligt att det 
inte är sista gången.

När alla var 
med på tåget

Krönika

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

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

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

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

NÖDINGE. Lättsmält 
och roligt.

Vier Brillen blev en 
positiv bekantskap för 
publiken i Ale gymna-
sium.

Det var inte bara 
musiken utan framfö-
rallt de underfundiga 
texterna som gjorde 
avtryck.

Närmare 130 personer kom 
till teatersalongen för att få 
sig ett par timmars trivsam 
underhållning i torsdags.

– Fantastiskt bra, konsta-
terade Kent Carlsson från 
Teaterföreningen i Ale som 
först hälsade välkommen och 
sedan hade nöjet att tacka 
den gulklädda kvartetten 

från Hisingen.
Påannonseringen utlo-

vade musik och texter i 
Hasse & Tages anda. Precis 

så blev det. Självbiografiska 
texter, med en stor portion 
humor, roade besökarna i 
Ale gymnasium. Den instru-
mentala blandningen av 
trumpet, elgitarr, saxofon 
och klaviatur gjorde att det 
svängde på ett medryckande 
sätt. Bäst var ändå sångarnas 
sätt att artikulera, som gjorde 
att budskapet i melodierna 
framgick på ett tydligt sätt.

Vier Brillen bjöd på flera 
träffsäkra sångnummer. 
Bland dem ”Tio timmar i 
Ullared” och ”Vi ska alla dö 
en gång”. Dessutom är det 
imponerande att vid elva 
tillfällen kunna få till ett rim 
på den gamle tennisspelaren 
John McEnroe…

Gulklädd kvartett roade publiken

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vier Brillen fick det att svänga i Ale gymnasium i torsdags 
kväll.

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

NÖDINGE. På söndag 
blir det Konsert i jule-
tid.

Ale gymnasiums 
teatersalong utgör 
som vanligt platsen för 
denna tradition.

Linda Lampenius 
och Daniel Lindström, 
tillsammans med sina 
musiker, står för mu-
sikunderhållningen.

Linda Lampenius och Daniel 
Lindström kommer att 
bjuda på allt ifrån finstämda 
julsånger och folkmusik till 
souliga inslag och välkända 
rock- och poplåtar. Under 
kvällen blir det också upp-
trädande av kören Young 
Voices. Dessutom sker utdel-
ning av Ale kommuns kul-
turstipendium. Även Vaken 
ledare-stipendiet delas ut.  

Linda Lampenius är en 
finlandssvensk supervioli-
nist. Denna mångfacetterade 
kvinna började spela violin i 
femårsåldern, har utbildat sig 
på Sibelius Akademin, turne-
rat med orkestrar över hela 
världen, medverkat i otaliga 
talkshows och tv-program 
världen över, samt framträtt 
som solist i Europa, USA 
och Asien. Vi har sett Linda 
Lampenius i Let’s Dance 
2008 och på turnéer med 
Kalle Moraeus, Robert 
Wells och Paul Potts. 2007 
åkte Linda på turné i USA 
där hon uppträdde i 42 städer 
och släppte skivan Celtic 
Origins. Albumet låg på för-
staplats på Billboards World 

Music lista i hela fem veckor. 
Daniel Lindström, som 

även medverkade på julkon-
serten i Ale gymnasium förra 
året, var den allra första Idol-
vinnaren och sjöng sig in i 
svenska folkets vardagsrum. 
Han har en röst som behärs-
kar i princip alla genrer, 
vilket han kommer att visa 
prov på under julkonserten. 
Det var emellertid i soulmu-
siken allting började. Daniel 
berättar att han redan som 
barn lyssnade på och inspi-
rerades av de stora soulstjär-
norna. 

Konsert i juletid är ett 
samarrangemang mellan Ale 
kommun, Teaterföreningen i 
Ale och ABF. Förköpsbiljet-
ter finns på Ale bibliotek.

Julkonsert med Lampenius och Lindström

Linda Lampenius gästar 
Konsert i juletid på söndag…

…liksom den allra första 
Idolvinnaren Daniel Lind-
ström.
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ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

Tysklands vackraste 
semesterö
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

 Pris utan reskod 1.699:-

Rügen är inte bara Tysklands största
ö. Det er også Tysklands vackraste semesterö. Nära den dansk-
tyska gränsen, Östersjöns långa sandstränder, de karaktäris-
tiska vita klipporna och de idylliska fiskebyarna ligger ert 
4-stjärniga superiorhotell, med direkt tillgång till allt som gör 
Rügen till den perfekta semesterdestinationen.

Men Rügen har mycket mer att bjuda på än välbesökta badstränder. 
På ön väntar ett vidsträckt nät med härliga vandringsstigar i de djupa, 
kuperade bokskogarna. Ni kan också hyra cyklar eller elcyklar på 
hotellet och ta turen längs den smala kustremsan till naturparken 
Jasmund (22 km).  

Aquamaris Strandresidenz Rügen ★★★★  
Hotell Aquamaris Strandresidenz Rügen ligger precis som namnet 
tyder på, på Tysklands vackraste semesterö Rügen. Hotellet har 24 
timmars reception, trådlöst internet (mot avgift), 4 restauranger, bar, 
lekrum, biljard, dart, bordtennis och cykeluthyrning. Dessutom har 
hotellet ett wellness/spacenter med obegränsad tillgång till inom-
huspool, barnbassäng och motionsrum samt flera bastuer. Det är 
möjligt att köpa till wellness/spabehandlingar med 10 % rabatt som 
gäst på hotellet.

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
-  den 117 m höga klippan: 21 km.  

- fiskeläge med stråtäckta hus och snäva gator: 11 km. . 
- Hitlers enorma semestercenter (73 km), ett av dik-

tatorens märkvärdigaste misslyckade projekt: 29 km.
- Rügens största badort med de mondäna semestervillorna: 34 km.  

- tidigare residensstad för rügiska furstar med vita, klassisistiska 
palatser och adelsvillor: 42 km.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2013 samt i perioden 2/1-25/5 
2014.    
OBS: Kuravgift 1 EUR per person (över 10 år) per dygn.

 

 

Köningsstuhl

 1.549:-
4 övernattningar
endast 1.999:- 

Aquamaris Strandresidenz 

ALVHEM. Ale Slöjdare 
har som tradition att 
bjuda in till julmarknad 
på Magasinet.

Det här året utgjorde 
inget undantag.

Den gångna helgen 
kunde besökarna ta del 
av vackert hantverk på 
Kungsgården.

Magasinet är en charmig 
byggnad som skapar en 
speciell atmosfär. Lokalen 
lämpar sig utmärkt för den 
julmarknad som har blivit 
ett årligen återkommande 
arrangemang i Ale Slöjdares 
regi.

– Det är första gången som 
jag är med. Jag är positivt 
överraskad. Det är mycket 
folk och en gemytlig stäm-
ning, konstaterade knivma-
kare Tord Andersson från 
Lödöse.

Totalt fanns fjorton hant-
verkare på plats för att visa 
och sälja sina alster. 

– Det är ingen nackdel 
att vår julmarknad infaller 
samtidigt som den i Koberg. 
Många väljer att komma hit 
först, för att sedan dra vidare 
norrut, säger Tord Anders-
son.

Det här året var restau-
rangen på Kungsgården 
stängd, men gästerna kunde 
åtnjuta grillad korv med bröd 
utanför Magasinets entré. 

Vidare serverades varm 
glögg och pepparkakor.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Knivmakare Tord Andersson upplevde sin första julmarknad 
på Magasinet i Alvhem.

Marknadsbesökarna kunde njuta av kaffe, glögg och pepparkakor.

– Julmarknad med Ale Slöjdare

Gemytlig stämning 
på Kungsgården

The Hunger Games - Catching Fire
Onsdag 27 november kl 19

Återträffen
Söndag 8 december kl 18

Onsdag 11 december kl 19
Entré 80 kr

Hobbit
Söndag 15 december kl 18
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Mig äger ingen
Onsdag 4 december kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

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
Direktsändning från 

Göteborgsoperan
Söndag 1 december kl 18

Entré 200:-, matbiljett 140:-

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19

Julklappstips!
Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang

PÅ MAGASINET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Lennart Dahl
Ordförande

i Nödinge församling,  
valda för 2014 – 2017 kallas till 

sammanträde 
Tisdagen den 10 december

kl 19.00 i Surte församlingshem

Kyrkofullmäktige

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Varmt Välkomna till 1:a advent
 
Nödinge Kyrka Adventsgudstjänst  kl. 11.00 R Bäck
”Väntan på Kristus”. Vi sjunger in Advent tillsammans  
medlemmar ur Församlingens körer medverkar. 

 
Surte kyrka Adventsgudstjänst kl. 11.oo  H Hultén
Sång av Peacedrums under ledning av Ida Andersson. Kyrkkaffe
 
Bohus servicehus gudstjänst 15.00 H Hultén

Onsdagsträff 4 december

Adventsmys med ”Duo Lars”. Fika.

Alla är välkomna!

BOHUS. Rotarys Läkar-
bank har varit verksam 
i 25 år.

I måndags hade Ale 
Rotary besök av Bengt 
Frisk från Ljungskile 
Rotary som berättade 
om sina erfarenheter 
från Garissa, Kenya.

Mötet hölls på Kläd-
källaren.

Otaliga är de människor 
som blivit hjälpta av Rotarys 
Läkarbank som startade 
1988. Allting grundar sig i 
den reportageresa som jour-
nalisten Lars Braw genom-
förde i Afrika.

– En liten pojke gick fram 
till Lars och sade: Du glöm-
mer väl oss inte? Vi skall 
komma tillbaka, lovade Lars. 
När han kom hem så enga-

gerade han Rotarianer och 
kunde dra igång Rotarys 
Läkarbank, berättar Bengt 
Frisk.

1993 startades jeepläkar-
verksamheten eftersom det 
på landbygden fanns ett stort 
behov av läkarvård och med 
jeepen kunde Läkarbanken 
nå dessa grupper. Två år 
senare åkte den första tand-
läkaren ut på uppdrag av 
Rotarys Läkarbank.

Läkarna åker till de afri-
kanska länderna på frivillig 
basis och deras humanitära 
insats har nått miljontals 
människor.

– Cirka 35-40 000 besök, 
utöver tandläkarbesöken, 
noteras varje år. Projektet 
kostar sex miljoner kronor 
per år och finansieras fram-
förallt tack vare ett starkt 

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade ett studiebesök 
för Pilgrimsintresserade på Lödöse museum. 
Ing-Marie Trädgårdh berättade fängs-
lande om Lödöses historia och visade fynd 
från gjorda utgrävningar.  Foto: Pelle Dalberg 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

1:a Advent, 1/12 
Starrkärrs kyrka  

Mässa 11.00  
Medverkan av kammarkören VocAle och  
damkören Vox feminale. Inskrivning av  

sommarkonfirmanderna 2014. Kyrkkaffe!  
Präst: Roland Kristiansson

Älvängens kyrka  
Familjemässa 11.00  

Präst: Per-Martin Andersson 

Nols kyrka  
Familjegudstjänst 11.00  

Medverkan av barnkören gNola. 
Fika efteråt! 

Präst: Mikael Nordblom 

Kilanda kyrka 
Sånggudstjänst 18.00  

Medverkan av Magnoliakören och Kyrkokören. 
Sjung och lyssna till adventssånger. 

Präst: Mikael Nordblom

Grötfest 

Älvängens blå kyrka
Varmt välkommen till grötfest i  

Älvängens blå kyrka onsdagen den 4 dec.  
kl. 13.00-15.00.   

Efter andakten serveras god gröt  
tillsammans med trevlig underhållning. 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Advent i våra kyrkor  
söndag 1 december
Skepplanda kyrka Gudstjänst kl 10.00 

Skepplanda kyrkokör  
Lars Ingvarsson - solosång 

Präst: - Wetterling

Hålanda kyrka Gudstjänst kl 12.00 
Ellenor Lorentsson - solosång 

Präst: - Wetterling

 S:t Peders kyrka Lödöse Mässa kl 10.00 
Karolina Lindgren -  solosång 

Marie Lindqvist - flöjt 
Linda Andersson - trumpet 

Präst - Imberg

Ale-Skövde kyrka, Nygård kl 17.00 
Adventssång 

Hålanda och Lödöse kyrkokörer 
Lars Ingvarsson – fagott och solosång 

Erik Ahlin-Hultstrand – trumpet 
Präst  - Ingvarsson 

kyrkkaffe i församlingshemmet

 

Pilgrimsintresserade på Lödöse museum

SPF Skepplanda-Hålanda har haft 
vinprovning under ledning av Sten-Åke 
Jonasson.

Vinprovning med SPF
Skepplanda-Hålanda
I tisdags avlutades en trevlig cirkel med 
provning av 16 olika viner, men inte alla på 
en gång.

22 “vinkännare” har vid fyra tillfällen 
förkovrat sig beträffande dofter och smak-
upplevelser. Sten-Åke Jonasson har lett 
denna cirkel med bravur. Han har dess-
utom lagat mat till oss vid två tillfällen.

Glada och förväntansfulla har vi kommit 
till träffarna med våra tomma glas. Vi har 
noga noterat tillverkningsland, sötma, 
alkoholhalt med mera. Att testa vin är en 
hel vetenskap, man doftar på vinet och talar 
om vad man känner för dofter. Vi har gärna 
en fortsättningskurs på detta ämne och 
tackar Sten-Åke för ett utmärkt värdskap

Leif Axelsson, president i Ale Rotary, och Bengt Frisk, som i 
förra veckan var inbjuden att föreläsa om Rotarys Läkarbank.

Läkarbank firar 25 år
engagemang bland landets 
Rotaryklubbar. Det kommer 
även in en del donationer, 
förklarar Bengt Frisk.

I måndags höll Ale Rotary 
sitt årsmöte och fredagen 
den 13 december stundar 
föreningens årliga julbord.

JONAS ANDERSSON

Döda

Vår kära lilla Mamma
Svärmor och Farmor

Inga-Britt
Johansson

* 17 februari 1922

har idag stilla lämnat
oss i stor sorg

och saknad

Surte
18 november 2013

JAN-ERIK och CARITA
Sofie, Emmelie

med familjer
Birgit, Willy
med familjer

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

En liten Mor med

silvergrått hår

sin arbetsdag slutat

efter strävsamma år

Med blick som var

leende, solig och klar

så lever Din bild bland

de Dina kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

6 december kl. 11.00 i
Surte kapell. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
tisdagen 3 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,
tel. 020-59 59 59.

Vår Älskade

Saga Selonen
* 29 juni 1924

har idag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad.

Surte
17 november 2013

SIRPA, SINIKKA
SATU, PETRI
med familjer

Övrig släkt och vänner

Mors trötta huvud har

lagt sig till ro

Flitiga händer fått vila

Nu sover hon lugnt i sitt

tysta bo

Dit våra tankar ila

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

28 november kl. 11.00
i Surte kapell.

Ett varmt tack till
personalen på Fridhem
enhet 2 för kärleksfull

omvårdnad.
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i Nödinge församling,  
valda för 2014 – 2017 kallas till 

sammanträde 
Tisdagen den 10 december

kl 19.00 i Surte församlingshem
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NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Varmt Välkomna till 1:a advent
 
Nödinge Kyrka Adventsgudstjänst  kl. 11.00 R Bäck
”Väntan på Kristus”. Vi sjunger in Advent tillsammans  
medlemmar ur Församlingens körer medverkar. 

 
Surte kyrka Adventsgudstjänst kl. 11.oo  H Hultén
Sång av Peacedrums under ledning av Ida Andersson. Kyrkkaffe
 
Bohus servicehus gudstjänst 15.00 H Hultén

Onsdagsträff 4 december
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i 25 år.
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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

Ett fint piano Fazer ljusbrunt 
1.45m brett och 1.10m högt, 
2000kr. Soffbord svart helt i 
marmor 1m långt, 60cm brett, 
57cm högt, 500kr.
tel. 0303-96 733
el. 0703-39 56 97

Behandlingsbänk till salu i Älv-
ängen.
tel. 0705-44 97 29

Kraftig skogskärra L.410 B.180 
H. 88. Boggie med liten kran. 
Mycket fin. 7800kr.
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

Stor oljemålning 47x120cm inkl 
ram av H.Köllisch. Motiv "fis-
keläger" bohuslänsk skärgård. 
Säljes för 1 500kr.
tel. 0303-96 751 (efter kl 17)

UTHYRES

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

Ö HYRA

Jag har sålt mitt hus och 
önskar hyra ett mindre med 
avskilt läge och stor tomt, lämp-
ligt för hundar. Katarina
tel. 0733-68 97 02

ÖVRIGT

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

Hugg din egna gran
Både ute & innegranar
tel. 0706-48 26 47

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

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
Kent Nilde

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.
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Hipp Hipp Hurra för
Elliot

som fyller 7 år den 30/11.
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Stort grattis till
Freja

som fyller 7 år den 30/11
Pussar och kramar från

Moster, mormor och morfar

Stort grattis till
Hugo Karlsson

i Uspastorp som fyller 5 år 
den 26 september.
Mamma & Pappa

Ett år närmare 50...
Grattis önskar

"Kurrarna"

Grattis
"Smarren"

som fyller år 1 december
önskar

Halmstadsgänget

Harry
fyller 3 år

den 30:de november
Grattis från 

storebror Melker,
mamma och pappa

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kurt-Inge Björk, Nygård

Veckans ros 
Vi vill ge ett stort fång 
med rosor till alla er som 
gjorde öppnandet av Hälsa 
i centrum till ett minnet för 
livet.

Lena Jinfors Ahlbom
& Eva Jääskelainen

Veckans vackraste ros till
spelare, ledare, föräldrar 
och funktionärer som hjälpt 
till att göra Nolcupen 2013 
till en fantastisk cup. Vi vill 
även tacka alla de företag 
som varit med och sponsrat 
på olika sätt.

Nol cups kommittén

Födda 
Välkommen vår son Isac.

Madeleine, Marcus, 
Matilda, Tobias, Jonathan, 
Joakim, Evelina och Julias 

lillebror.
Näl BB 11/11-2013
Christina Jigfelt &
Torbjörn Andersson
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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

Ett fint piano Fazer ljusbrunt 
1.45m brett och 1.10m högt, 
2000kr. Soffbord svart helt i 
marmor 1m långt, 60cm brett, 
57cm högt, 500kr.
tel. 0303-96 733
el. 0703-39 56 97

Behandlingsbänk till salu i Älv-
ängen.
tel. 0705-44 97 29

Kraftig skogskärra L.410 B.180 
H. 88. Boggie med liten kran. 
Mycket fin. 7800kr.
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

Stor oljemålning 47x120cm inkl 
ram av H.Köllisch. Motiv "fis-
keläger" bohuslänsk skärgård. 
Säljes för 1 500kr.
tel. 0303-96 751 (efter kl 17)

UTHYRES

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

Ö HYRA

Jag har sålt mitt hus och 
önskar hyra ett mindre med 
avskilt läge och stor tomt, lämp-
ligt för hundar. Katarina
tel. 0733-68 97 02

ÖVRIGT

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

Hugg din egna gran
Både ute & innegranar
tel. 0706-48 26 47

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

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
Kent Nilde

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Hipp Hipp Hurra för
Elliot

som fyller 7 år den 30/11.
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Stort grattis till
Freja

som fyller 7 år den 30/11
Pussar och kramar från

Moster, mormor och morfar

Stort grattis till
Hugo Karlsson

i Uspastorp som fyller 5 år 
den 26 september.
Mamma & Pappa

Ett år närmare 50...
Grattis önskar

"Kurrarna"

Grattis
"Smarren"

som fyller år 1 december
önskar

Halmstadsgänget

Harry
fyller 3 år

den 30:de november
Grattis från 

storebror Melker,
mamma och pappa

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kurt-Inge Björk, Nygård

Veckans ros 
Vi vill ge ett stort fång 
med rosor till alla er som 
gjorde öppnandet av Hälsa 
i centrum till ett minnet för 
livet.

Lena Jinfors Ahlbom
& Eva Jääskelainen

Veckans vackraste ros till
spelare, ledare, föräldrar 
och funktionärer som hjälpt 
till att göra Nolcupen 2013 
till en fantastisk cup. Vi vill 
även tacka alla de företag 
som varit med och sponsrat 
på olika sätt.

Nol cups kommittén

Födda 
Välkommen vår son Isac.

Madeleine, Marcus, 
Matilda, Tobias, Jonathan, 
Joakim, Evelina och Julias 

lillebror.
Näl BB 11/11-2013
Christina Jigfelt &
Torbjörn Andersson
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 2 9 6 1 5
1 4

8 7 2 6 9

4 8 6 9 5 7
2 1 5 8

6 4 8

2 8 9 4
7

9 4 2 6

3 8 6
4 2 3

8 9 7

2 6
7 9 8 5

5 9 7 2

7 2 5 9 3
9 4

9 3 8 7

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

2490
HELÅRSKORT

LOKALT. 
ORD. PRIS 4700 KR

KR

Vi önskar dig en riktigt

GOD JUL!

ARETS
.

UTNYTTJA FRISKVÅRDS- 
PENGEN INNAN ÅRSSKIFTET!

KONTAKTA OSS FÖR MER 
INFORMATION 

trana pa alla sportlifeklubbar i hela sverige!...

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


