
David Färdmar och Adam 
Lundgren.

Succé på 
hemmaplan
SKEPPLANDA. Förra 
måndagen återvände 
skådespelaren Adam 
Lundgren och produ-
centen David Färdmar 
till hemorten för att 
berätta om filmens 
och teaterns värld. 
Det var fullsatt i biblioteket när 
de två framgångsrika skepplan-
dasönerna hade kommit för att 
möta ortsborna och svara på 
frågor.

– Det var en ära att bli 
inbjuden, sa David Färdmar, 
som medgav att det var riktigt 
nervöst.             Läs sid 16Kungälv • Tel 0303-24 33 49 

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 45  |  vecka 50  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Julgranar i Nol
Vi har flyttat till Däck-Lasses infart

Grangubben har som vanligt  

de finaste granarna  
& de bästa priserna

Granarna är färdiga och uppsatta fr o m 13 dec 

Vi bjuder på glögg & pepparkakor 
Klipp ur och ta med annonsen så får du 

20:- rabatt på din gran!

Josephine får bära kronan

I lördags kröntes Ale Lucia 2013 i Furulundsparken. Alebornas val föll på kandidat nummer två, Josephine Kinnander. På fredag får hon bära kronan när lucia ska 
firas på allvar. Här ses årets luciatrupp från vänster: Miranda Hiltunen, Malin Hysing, Josephine Kinnander, Ida Hanson Johansson och Malin Kling.       Läs sid 29

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

www.axums.se
 Brandsläckare pulver 6 kg 

199:-
   Ord pris 379:-

Dubbelvåffeljärn Elram

299:-

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

Sälj inte ut  
personlig assistans!
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Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23
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Gäller v 50 • 11/12-15/12

3 förCarl-Jan Klassiker
– Mer än en kokbok

199kr/st
Perfekt julklapp till 

matentusiasten eller 
kokboks samlaren.
På söndag 15/12 kan  

du få din bok signerad  
då Carl-Jan hälsar  
på i butiken mellan 

kl 10.00-11.30

   

Lödöse 0520-66 00 10

Clementiner 
i nät 1,5 kg
Gäller mot kupong, t o m 15/12-2013

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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NU 1699 KR

399 KR

MADD VX3 TEAM SCOOTER
Svart,Orange,Grön & Lila

ORD.PRIS 1999 KR 

STIGA SNOWKICK
Röd, Lime & Svart

BEGRÄNSAT 

ANTAL, FÖRST 

TILL KVARN

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

Lördag
14 dec

Jul på Ale Torg
Läs mer

på sidan 9



I torsdags meddelade 
mark- och miljööver-
domstolen att Kung-

älvs kommun får en av två 
detaljplaner för Kongahälla 
godkända. Tomten där den 
tidigare gymnasieskolan låg 
är avsedd för en gigantisk 
satsning för bostäder och 
handel. Berörda parter har 
överklagat varandra under 
lång tid och processen har 
tagit tolv år. Det har främst 
varit en strid mellan kom-
munen och 
ICA, men till 
sist har ett 
förslag som 
åtminstone 
mark- och 
miljööver-
domstolen 
anser är 
acceptabelt 
klubbats. 
Även ICA Fastigheter 
uttryckte sitt gillande. Ytter-
ligare en mindre detaljplan 
återstår att komma överens 
om, men nu kan arbetet 
med den stora delen starta.

Varför skriver jag om 
detta i lokaltidningen på 
andra sidan älven? Jag 
tror att det är en händelse 
som är värd att beakta och 
analysera. Den kan både få 
effekter och konsekvenser 
för handeln i Ale. Nummer 
ett är att konkurrensen om 
kunderna hårdnar ytterli-
gare, nummer två är att det 
också blir en kamp om att få 
etablerarnas påskrifter.

Handelsplats Älvängen som 
hade premiär 1 november 
skvallrade inledningsvis 
om kedjebutiker och skulle 
främst ha ett komplette-
rande utbud. Det slutade 
med att man fick ta de som 
var intresserade. Det blev 
bland annat en optikerkedja, 
ett gym och en leksaksaffär. 
Samtliga branscher finns 
sedan urminnestider repre-
senterade i Älvängen och 
innebar istället för att kom-

plettera att 
konkurren-
sen ökade. 
För konsu-
menten kan 
det i vissa 
fall vara 
bra, men är 
underlaget 
för svagt kan 
det inne-

bära att ingen av butikerna 
får lönsamhet och kan 
hålla kvalitet. Om det 
var rätt eller fel för 
Älvängen får vi snart 
svaret på.

Om det var svårt att 
få de tunga etablerarnas 
underskrifter tidigare 
lär det bli ännu tuffare 
de kommande åren. KF 
Fastigheter och Kung-
älvsbostäder har stora 
planer för Kongahälla. 
I den detaljplan som nu 
godkänts ges tillstånd 
att börja 
bygga cirka 
700 bostäder 

och en större handelsanlägg-
ning. Det blir ett A-läge som 
många etablerare har väntat 
på. Där kommer nu ICA 
och KF utkämpa slaget om 
kungälvsbornas plånböcker, 
men siktet är säkert också 
inställt på oss alebor.
Det är så här verkligheten 
ser ut och det är den vi 
måste förhålla oss till. Såle-
des borde det vara angeläget 
att ständigt söka etablerare 
som kompletterar det totala 
handelsutbudet i Ale, inte 
enbart konkurrerar med de 
befintliga handlarna. Det 
höjer attraktionskraften och 
får fler alebor att fortsätta 
handla på hemmaplan. 

Om våra fastighetsägare 
inte blir mer noggranna när 
kontrakten ska signeras – 
och med vem – riskerar vi en 
mördande konkurrens med 
många offer.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Mördande konkurrens
alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 50  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare |  @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 en skön

julklapp! Köp ett

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL!
SMÄRTBEHANDLING

FÖRETAGSBESÖK

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Provtryck  Provtryck  Provtryck

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde den 26 november 2013 
är justerat. Justeringen har gjorts 
offentlig den 6 december genom 
anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på 
Östergatan 1 i Vänersborg.

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

Om det var svårt att få 
de tunga etablerarnas 

underskrifter tidigare lär 
det bli ännu tuffare de 

kommande åren. 
Angående att Kungälv nu har fått 

klartecken att bygga bostäder och 
köpcentrum på Kongahällatomten.

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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.

PASSA PÅ ATT  
ÖNSKA ERA KUNDER  
EN GOD JUL!

Ring Kent 0704-38 52 58  
eller Björn 0704-80 63 91
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ALAFORS. Matteo är 
bara tio år, men det 
hindrade inte en äldre 
man att rikta ett knyt-
nävslag mot kinden.

Händelsen skedde 
mitt på dagen i Furu-
lundsparken för tre 
veckor sedan. 

Trots en intensiv 
polisutredning har den 
skyldige inte kunnat 
gripas.

Det hade varit bråkigt på 
skolgården och Matteo drog 
bokstavligen till skogs med 
kompisen Antoni. De fick 
syn på ett djur som fascine-
rade dem och killarna följde 
efter.  På avstånd såg de hur 
djuret, som visade sig vara 
en hund av rasen Malinois, 
försvinna in i Furulundspar-
ken med sin husse. Killarna 
tog sig in via snurrgrin-
den och väl inne i parken 
behövde Antoni gå på toa-
letten. Plötsligt dök mannen 
upp framför Matteo.

– Han sa; ”Vad fan gör 
ni här?” och slog mig på 
kinden med knuten näve. 
Det gjorde inte så jätteont, 
men jag blev väldigt rädd. 
Det värsta var att han för-
sökte bussa hunden på mig. 
När Antoni kom sprang vi ut 
från parken. Det var otäckt, 
berättar Matteo som har fått 
beskriva gärningsmannen 
många gånger.

– Det var en äldre rynkig 
herre utan skägg och med 
keps på huvudet.

När killarna sprungit ut 
från parken träffade de på en 
vuxen joggare som stannade 
och ringde polisen. Sedan 
dess har en intensiv utred-
ning pågått och Matteo har 
fått vara på fotokonfronta-
tion, men har inte kunnat 
peka ut den skyldige.

AIF har samarbetat
Inledningsvis utgick man 
från att mannen måste ha 
tagit sig in i parken med 
nyckel och därför kon-
taktades Ahlafors IF som 
skyndsamt gick igenom för-
teckningen över utlämnade 
nycklar.

– Och det kan jag lova att 
där fanns ingen som skulle 
ha kunnat göra Matteo illa, 
säger AIF:s ordförande 
Claes Berglund och fort-
sätter:

– Jag har träffat famil-
jerna och vi har gått igenom 
vad som har hänt. Vi har 
försökt hjälpa till med det vi 
har kunnat, men det känns 
som en svårlöst gåta. Det är 
en otrevlig historia, fast jag 
känner mig trygg i uppfatt-
ningen om att ingen med 
anknytning till Ahlafors IF 
är inblandad i det som har 
hänt. Det är heller inte helt 
säkert att personen tagit sig 
in med nyckel.

Polisen har också gått 

igenom registret med ägare 
till Malinois- och schäfer-
hundar, men ingen person 
har liknat det signalement 
som killarna har lämnat.

– Det är enligt polisen 
”ett låst läge” nu och därför 
väljer vi nu att gå ut i tid-
ningen, säger pappa Johan 
Lindgren.

Vädjar
Familjen vädjar nu till all-
mänheten om tips som kan 
leda till att händelsen kan 
klaras upp.

– Vi vill bara veta vad som 
hände. Det finns självklart 
inget skäl att slå ett barn, 
men det kanske finns en 
annan syn på vad som hände 
och den vill vi gärna höra. 
Vi hoppas att någon ska 
känna sig träffad och manad 
att berätta vad de vet. Han 
kanske inte ens vet att han 
träffade Matteo med näven, 
säger mamma Eva Lind-
gren.

Polisens specialister på 
barnförhör har använts i 
målet och killarnas berät-
telse betecknas som mycket 
trovärdig. 

Fotnot. Hundrasen Malinois är en 
belgisk vallhund och påminner 
mycket om schäfern. Den aktuella 
hunden hade enligt Matteo svart nos 
och brun kropp.

Vem slog tioårige Matteo?

Matteo Lindgren, 10, blev slagen över kinden med knuten näve av en äldre man. Händelsen 
utspelade sig mitt på dagen i Furulundsparken måndagen den 11 november. Trots en inten-
siv polisutredning har den skyldige inte kunnat gripas.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Familjen Lindgren vädjar om tips från 
allmänheten för att lösa gåtan

Välkommen in!
Vi har mobilerbjudanden 
som passar dig. Hela 80% av 
våra kunder får en bättre 
mobillösning hos oss.

Vi ses på Garverivägen 4 mitt emot coop
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Måndag-söndag
DAGENS LUNCH 79:-

BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Vi har kläderna till julens alla fester! STORT 
UTBUD 

KLÄDER I 
GENERÖSA 
STORLEKAR

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

Lördag 14/12 9-14

Söndag 15/12 11-15

Måndag 16/12 10-19

Tisdag 17/12 10-19

Onsdag 18/12  10-19

Torsdag 19/12  10-19

Fredag 20/12  10-19

Lördag 21/12  10-15

Söndag 22/12  11-15 

Måndag 23/12 10-19

Julafton   10-13

Öppettider i Älvängen i Jul

Avvikelser kan förekomma
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Vi (lärarfacken) ställer 
inte upp på Alede-
mokraternas sågning 

av Ales lärarkår och skol-
ledning. Det väcker oerhört 
starka känslor hos yrkes-
grupper som kämpar och 
sliter och gör sitt yttersta 
för att hjälpa våra barn och 
ungdomar. Lärarna i Ale är 
professionella och kompe-
tenta. Både lärare och skol-
ledning vill och tar initiativ 
samt ansvar för Ales skolor 
men har inte de resurser och 
förutsättningar som behövs. 
Forskningen visar att lärarna 
är största resursen för elev-
erna. Utbildningsforskaren 
John Hatties slutsatser, 

som bland annat ligger 
till grund för utbildnings-
nämndens strategiarbete, 
säger att det är lärarna och 
dennes förutsättningar som 
står i centrum för elevens 
framgång i skolan. I den 
senaste medarbetarenkäten 
konstateras att lärarna i 
Ale inte mår bra och detta 
är vi säkra på återspeglar 
sig i elevernas skolresultat. 
Det är därför beklagligt att 
ni Aledemokrater klankar 
ner och sågar Ales lärarkår 
och skolledning jäms med 
fotknölarna. Lärare som inte 
känner glädje och engage-
mang kan självklart inte mo-
tivera eleverna på rätt sätt. 

Det lärarkåren och skolled-
ningen behöver är politikens 
förtroende och tilltro. Så 
istället för att dra lärarna 
och skolledningen i smutsen 
behöver de visas respekt, 
lyftas och ges rätt förutsätt-
ningar. Det är beklämande 
att ansvariga politiker uttalar 
sig på ett sådant nedlåtande 
sätt och ytterligare spär på 
en negativbild av skolan.

I Alekuriren v. 46 och 47 
kunde vi läsa att de politiska 
partierna har slutit fred i 
skolfrågan. Detta ställer vi 
lärarfack oss positiva till. 
Skolan är en viktig och 
angelägen samhällsfråga och 
ett långsiktigt arbete med 

en bred och politisk samsyn 
behövs. Eftersom ni Alede-
mokrater valt att inte ingå i 
denna breda överenskom-
melse vill vi ändå föra en dis-
kussion kring den framtida 
skolpolitiken i Ale med er. 
Ni är välkomna att höra av 
er till oss.

Lärarförbundet
Petra Johansson 

Ordförande
Fredrik Blomqvist

Huvudskyddsombud

Lärarnas Riksförbund
Marcello Milli

Ordförande
Thomas Eliasson

Huvudskyddsombud

Angående Aledemokraternas insändare 
”Rädda grundskolan i Ale- inrätta friskolor”

Förra veckans insändar-
storm i Alekuriren visar 
att skolan engagerar. 

Det är bra att flera partier 
inte ser skolnedläggningar 
som en lösning på skolans 
problem. Enligt min analys 
är det övergripande proble-
met med en kommunalt styrd 
skola är den omöjliga situa-
tion rektorn sitter i då denna 
skall planera sin organisation. 
Det fria skolvalet har gjort 

det svårt att hålla budget om 
ett antal elever lämnar sko-
lan. Om en skola mitt i ter-
minen råkar förlora 11 elever 
i årskurserna 1-5 innebär det 
ett tapp på ca en halv miljon 
kronor med en månads varsel 
(skolpeng 44 000 kr/elev/år). 
Detta är den verklighet som 
t ex Himlaskolans skolledare 
åläggs att hantera.

Även kommunens 
budgetsystem sätter käppar i 

hjulet för rektorerna. Detta 
eftersom kommunens budget 
läggs utifrån kalenderår 
samtidigt som skolans budget 
beräknas utifrån antal elever 
vid terminsstart i augusti. 
Med dagens fria skolval samt 
stora rörlighet bland elever 
är det i princip omöjligt för 
rektorer att ta höjd för ev 
kommande elevbortfall.

Ett annat stort problem i 
kommunaliseringen kölvatten 

är att rektorerna åläggs spar-
beting då andra kommunala 
verksamheter går med under-
skott. Har kommunpoliti-
kerna varit för frikostiga med 
plånboken i annan kommunal 
verksamhet måste skolbarnen 
betala med minskade resurser 
och försämrad undervisning.

Har man ovanstående 
ekonomiska förutsättningar i 
minnet är det helt obegripligt 
att man vill stänga Himlasko-

lan p g a att skolan går med 
ett par miljoner i underskott. 
Underskott i miljonklassen 
finns ju även på andra skolor i 
kommunen. Skall man stänga 
dem med? Argumentet att två 
eller tre parallella högstadie-
klasser är för lite håller inte 
heller, för då hade man väl 
stängt högstadiet på Bohus-
skolan för länge sedan (endast 
en parallell). Att det skulle 
vara svårt att få behöriga 

pedagoger att åka fem minu-
ter mellan två närliggande 
skolor är heller inte hållbart. 
Det har ju kulturskolans 
pedagoger gjort i årtionden.

Förslaget om att stänga 
Himlaskolans högstadium, 
det högstadium som har det 
högsta meritvärdet i Ale, ter 
sig mer och mer besynnerligt 
ju mer man sätter sig in i 
ärendet.

Per Dyvermark

Rektorer och elever får ta ansvar för kommunpolitikernas ekonomiska felprioriteringar

Miljöpartiet satsar 
i riksdagens 
skuggbudget 23 

miljarder mer på skolan 
än allianspartierna. Det 
alliansen lägger på ett femte 
jobbskatteavdrag, priorite-
rar vi istället till förskola, 
grundskola och gymnasium 
under de kommande fyra 
åren. För Ales del innebär 
det ca 70 miljoner mer.

För att ungdomar ska 
utvecklas utifrån sina för-
utsättningar behöver de få 
mer tid med kunniga och 
engagerade lärare. Lärare 
som har tid att prata med 
varje elev. Internationella 
studier pekar på just det: 
behovet av bra lärare som 
har tid för alla sina elever. 
Det är mycket viktigare än 
fler nationella prov eller 
tidigare betyg. 

Miljöpartiet vill ge skolan 

mer resurser, arbetsro och 
läraryrket måste värderas 
som ett av samhällets vik-
tigaste. Vi investerar i en 
politik som ger varje elev 
den tid varje elev behöver 
och varje lärare möjlighet 
att vara den lärare hon/han 
vill vara. 

Satsningen ska användas 
till att ge lärarna bättre 
arbetsvillkor och högre 
lön och göra det möjligt 
att satsa på varje elevs möj-
ligheter att klara skolan. 
Satsningen är även tänkt att 
stärka elevhälsan och öka 
resurserna till elevstödjande 
funktioner, bland annat fler 
specialpedagoger. 

Sedan alliansen bildade 
regering 2006 har lärarna 
fått ägna mer tid åt att fylla 
i papper, och samtidigt har 
fler än 10 000 medarbetare 
fått lämna skolan. Färre 
personer ska göra mer jobb, 
och konsekvensen blir att 
fler elever inte får den tid de 
behöver. Elever och lärare 
har fått betala för alliansens 
skattesänkningar och kon-
trollbehov. Det är detta vi 
nu vill vända. 

Peter Rosengren (MP)
Carlos Trischler (MP)

Jenny Sandkvist (MP)

Miljöpartiet rekord- 
satsar på skolan

Miljöpartiet avsätter 23 miljarder 
mer i sin nationella budget de 
kommande fyra åren jämfört med 
alliansregeringen. Det ger Ale 
67-75,6 miljoner (beroende på för-
delningsmodell) enligt Riksdagens 
utredningstjänst. Utbildnings-
nämndens budget är 657 miljoner 
för 2014. 

FakTa

BUP-mottagningen i 
Ale kommer enligt 
beslut som fattats i 

HSN4 (Hälso- och sjukvårds-
nämnd) att flyttas till lokaler 
i Kungälv, Rollsbo. Detta 
beslut kommer att verkstäl-
las om ett år. Vi som arbetar 
på BUP-mottagningen anser 
inte att det finns några skäl 
som väger tillräckligt tungt 
för att en flytt av verksamhe-
ten skulle vara berättigad. Vi 
ser däremot flera stora risker 
med att flytta mottagningen 
och dess verksamhet till en 
annan kommun än den där 
de aktuella barnen och deras 
familjer bor. 

BUP träffar barn och 
ungdomar med stor psykisk 
ohälsa samt deras föräldrar. 
Flera av barnen och ungdo-
marna kommer för behand-
ling en gång i veckan och 

ibland oftare än så. Inte sällan 
pågår de barnpsykiatriska 
insatserna under en längre 
tid och det är inte ovanligt 
att ungdomar tar sig till mot-
tagningen på egen hand, utan 
att föräldrar följer med. BUP 
har även skyldighet att ta 
emot barn och ungdomar för 
akutbedömning, då exempel-
vis självmordsrisk föreligger. 
Många av de barn, ungdomar 
och familjer som kommer till 
BUP har även kontakt med 
andra instanser såsom social-
tjänst, skolhälsovård och ung-
domsmottagningen. En viktig 
del av BUP:s arbete innebär 
att samverka med dessa andra 
instanser.

En flytt skulle innebära att 
barnen och familjerna måste 
ta sig till Rollsbo i Kungälv, 
en resa som i praktiken är 

krånglig och tar mycket tid 
om man inte har tillgång 
till bil. Exempelvis tar en 
enkel resa från Älvängen till 
Kungälv över en timme och 
innebär två byten. Reser man 
från kommunens norra del, 
Skepplanda, till Kungälv tar 
resan över två timmar enkel 
väg och innehåller tre byten. 
Det är inte svårt att förstå 
att sådana förutsättningar är 
särskilt svåra för en person 
som är i behov av vård inom 
BUP:s verksamhet.

Avståndet till de samver-
kanspartners som finns runt 
barnen kommer också att bli 
större vilket i sin tur kommer 
att innebära många resor 
som kan komma att försvåra 
samarbetet kring patienter. 
Att BUP-mottagningen i Ale 
över år haft en stabil per-
sonalgrupp innebär en god 

kännedom om kommunen 
och väl fungerande arbete i 
samverkan med andra verk-
samheter.

Ale är en inflyttningskom-
mun där pendeltåget har 
betytt mycket för att göra 
det lättare för människor att 
bo i kommunen men arbeta 
och studera i till exempel 
Göteborg. Man planerar att 
starta en socialmedicinsk 
verksamhet i kommunen, 
vilket det fattades beslut om 
innan sommaren. Ale tar 
dessutom emot ensamkom-
mande flyktingbarn, vilka i 
antal kommer att öka framö-
ver. Vi ifrågasätter hur ledord 
som tillgänglighet, samver-
kan och patientsäkerhet som 
varit i fokus under de senaste 
åren rimmar med beslutet 
att flytta BUP till en annan 
kommun. Vi ställer oss frågan 

Allvarliga följder när Ales BUP-mottagning flyttas till Kungälv

Vi personliga assisten-
ter i Ale kommun är 
djupt besvikna på hur 

detta beslut har tagits och 
hanterats. Vi fick läsa om 
detta i tidningen att personlig 
assistans i Ale kommun skulle 
privatiseras. Vi fick ingen in-
formation alls om detta innan 
det kom ut i media.

Självklart har detta beslut 
väckt starka känslor av oro 
och många frågor och fun-
deringar. Här kommer några 
av dessa funderingar som vi 
anställda har:
• Hur många av personalen är 

berörda av detta beslut?
• Hur blir det med våra löner, 
semestrar, sparade semester-
dagar?
• Hur blir ersättningen för 
obekväm arbetstid?
• Vad händer med den perso-
nal som inte vill gå med över 
till det privata företaget?
• Har den personalen kvar 
jobb i Ale kommun eller blir 
man uppsagd? 

Det är en del av de frågor 
vi har, men det finns många 
fler.

Vi personliga assistenter 
tycker att de politiker i Ale 

kommun som har tagit detta 
beslut, att assistansen ska 
privatiseras, ska ta sitt ansvar 
och möta brukarna, deras 
anhöriga/gode män och oss 
personal som är anställda av 
Ale kommun och informera 
om hur detta beslut kommer 
att påverka oss alla.

Vi vill ha möjlighet att 
ställa våra frågor, som är 
väldigt många, och förhopp-
ningsvis få svar.

Besvikna personliga
assistenter i Ale kommun

Kritiska till privatiseringen
Svar på insändaren 
”Kritiska till privat- 
iseringen”

Vi har läst insändaren 
och beklagar att 
informationen till 

er dröjt. Vi förstår att detta 
beslut väcker många frågor. 
Ni som personal kommer att 
informeras och få möjlighet 
att ställa era frågor under 
denna vecka.

Vi kommer självklart 
också att brevledes infor-
mera brukare och anhöriga.

Lisbeth Tilly
Sektorchef

Sektor Arbete, trygghet
och omsorg

Ebba Sjöstedt
Verksamhetschef Funktionshinder

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden 
tog beslut om 

nämndplan med budget för 
2014 med endast ett förslag 
till beslut. Det har inte lagts 
några motförslag från någon 
oppositionspolitiker i nämn-
den på någon punkt under 
något skede av budgetpro-
cessen.

Jag och nämnden strävar 
efter så stor öppenhet som 
möjlig och jag har därför 
svarat öppet och ärligt när jag 
fått frågor från journalister. 
Ett led i den öppenheten är 
att nämnden genomför ett 
öppet möte i varje år, vanligt-
vis i april. Det mötet är öppet 
för allmänheten och då finns 
det möjlighet för alla som vill 
att ställa frågor till de närva-
rande politikerna och tjänste-
männen. Mötet kommer att 

annonseras på Ale kommuns 
hemsida och i Alekuriren. 
Dessutom kommer en press-
träff att anordnas efter varje 
möte med arbetsutskottet 
med information om ären-
den på väg fram till beslut i 
nämnden.

De som är närmast 
berörda av beslutet om kom-
munens utförande av per-
sonlig assistans kommer att 
informeras så som beskrivs i 
svar från Lisbeth Tilly.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs -

och arbetsmarknadsnämnden

Även Boel Holgersson svarar

vem vården är till för? Risken 
finns att det i stor utsträck-
ning blir de med mest resur-
ser som kommer att kunna ta 

del av den barnpsykiatriska 
vården i framtiden.

Personalen på 
BUP-mottagningen i Ale
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Vi (lärarfacken) ställer 
inte upp på Alede-
mokraternas sågning 

av Ales lärarkår och skol-
ledning. Det väcker oerhört 
starka känslor hos yrkes-
grupper som kämpar och 
sliter och gör sitt yttersta 
för att hjälpa våra barn och 
ungdomar. Lärarna i Ale är 
professionella och kompe-
tenta. Både lärare och skol-
ledning vill och tar initiativ 
samt ansvar för Ales skolor 
men har inte de resurser och 
förutsättningar som behövs. 
Forskningen visar att lärarna 
är största resursen för elev-
erna. Utbildningsforskaren 
John Hatties slutsatser, 

som bland annat ligger 
till grund för utbildnings-
nämndens strategiarbete, 
säger att det är lärarna och 
dennes förutsättningar som 
står i centrum för elevens 
framgång i skolan. I den 
senaste medarbetarenkäten 
konstateras att lärarna i 
Ale inte mår bra och detta 
är vi säkra på återspeglar 
sig i elevernas skolresultat. 
Det är därför beklagligt att 
ni Aledemokrater klankar 
ner och sågar Ales lärarkår 
och skolledning jäms med 
fotknölarna. Lärare som inte 
känner glädje och engage-
mang kan självklart inte mo-
tivera eleverna på rätt sätt. 

Det lärarkåren och skolled-
ningen behöver är politikens 
förtroende och tilltro. Så 
istället för att dra lärarna 
och skolledningen i smutsen 
behöver de visas respekt, 
lyftas och ges rätt förutsätt-
ningar. Det är beklämande 
att ansvariga politiker uttalar 
sig på ett sådant nedlåtande 
sätt och ytterligare spär på 
en negativbild av skolan.

I Alekuriren v. 46 och 47 
kunde vi läsa att de politiska 
partierna har slutit fred i 
skolfrågan. Detta ställer vi 
lärarfack oss positiva till. 
Skolan är en viktig och 
angelägen samhällsfråga och 
ett långsiktigt arbete med 

en bred och politisk samsyn 
behövs. Eftersom ni Alede-
mokrater valt att inte ingå i 
denna breda överenskom-
melse vill vi ändå föra en dis-
kussion kring den framtida 
skolpolitiken i Ale med er. 
Ni är välkomna att höra av 
er till oss.

Lärarförbundet
Petra Johansson 

Ordförande
Fredrik Blomqvist

Huvudskyddsombud

Lärarnas Riksförbund
Marcello Milli

Ordförande
Thomas Eliasson

Huvudskyddsombud

Angående Aledemokraternas insändare 
”Rädda grundskolan i Ale- inrätta friskolor”

Förra veckans insändar-
storm i Alekuriren visar 
att skolan engagerar. 

Det är bra att flera partier 
inte ser skolnedläggningar 
som en lösning på skolans 
problem. Enligt min analys 
är det övergripande proble-
met med en kommunalt styrd 
skola är den omöjliga situa-
tion rektorn sitter i då denna 
skall planera sin organisation. 
Det fria skolvalet har gjort 

det svårt att hålla budget om 
ett antal elever lämnar sko-
lan. Om en skola mitt i ter-
minen råkar förlora 11 elever 
i årskurserna 1-5 innebär det 
ett tapp på ca en halv miljon 
kronor med en månads varsel 
(skolpeng 44 000 kr/elev/år). 
Detta är den verklighet som 
t ex Himlaskolans skolledare 
åläggs att hantera.

Även kommunens 
budgetsystem sätter käppar i 

hjulet för rektorerna. Detta 
eftersom kommunens budget 
läggs utifrån kalenderår 
samtidigt som skolans budget 
beräknas utifrån antal elever 
vid terminsstart i augusti. 
Med dagens fria skolval samt 
stora rörlighet bland elever 
är det i princip omöjligt för 
rektorer att ta höjd för ev 
kommande elevbortfall.

Ett annat stort problem i 
kommunaliseringen kölvatten 

är att rektorerna åläggs spar-
beting då andra kommunala 
verksamheter går med under-
skott. Har kommunpoliti-
kerna varit för frikostiga med 
plånboken i annan kommunal 
verksamhet måste skolbarnen 
betala med minskade resurser 
och försämrad undervisning.

Har man ovanstående 
ekonomiska förutsättningar i 
minnet är det helt obegripligt 
att man vill stänga Himlasko-

lan p g a att skolan går med 
ett par miljoner i underskott. 
Underskott i miljonklassen 
finns ju även på andra skolor i 
kommunen. Skall man stänga 
dem med? Argumentet att två 
eller tre parallella högstadie-
klasser är för lite håller inte 
heller, för då hade man väl 
stängt högstadiet på Bohus-
skolan för länge sedan (endast 
en parallell). Att det skulle 
vara svårt att få behöriga 

pedagoger att åka fem minu-
ter mellan två närliggande 
skolor är heller inte hållbart. 
Det har ju kulturskolans 
pedagoger gjort i årtionden.

Förslaget om att stänga 
Himlaskolans högstadium, 
det högstadium som har det 
högsta meritvärdet i Ale, ter 
sig mer och mer besynnerligt 
ju mer man sätter sig in i 
ärendet.

Per Dyvermark

Rektorer och elever får ta ansvar för kommunpolitikernas ekonomiska felprioriteringar

Miljöpartiet satsar 
i riksdagens 
skuggbudget 23 

miljarder mer på skolan 
än allianspartierna. Det 
alliansen lägger på ett femte 
jobbskatteavdrag, priorite-
rar vi istället till förskola, 
grundskola och gymnasium 
under de kommande fyra 
åren. För Ales del innebär 
det ca 70 miljoner mer.

För att ungdomar ska 
utvecklas utifrån sina för-
utsättningar behöver de få 
mer tid med kunniga och 
engagerade lärare. Lärare 
som har tid att prata med 
varje elev. Internationella 
studier pekar på just det: 
behovet av bra lärare som 
har tid för alla sina elever. 
Det är mycket viktigare än 
fler nationella prov eller 
tidigare betyg. 

Miljöpartiet vill ge skolan 

mer resurser, arbetsro och 
läraryrket måste värderas 
som ett av samhällets vik-
tigaste. Vi investerar i en 
politik som ger varje elev 
den tid varje elev behöver 
och varje lärare möjlighet 
att vara den lärare hon/han 
vill vara. 

Satsningen ska användas 
till att ge lärarna bättre 
arbetsvillkor och högre 
lön och göra det möjligt 
att satsa på varje elevs möj-
ligheter att klara skolan. 
Satsningen är även tänkt att 
stärka elevhälsan och öka 
resurserna till elevstödjande 
funktioner, bland annat fler 
specialpedagoger. 

Sedan alliansen bildade 
regering 2006 har lärarna 
fått ägna mer tid åt att fylla 
i papper, och samtidigt har 
fler än 10 000 medarbetare 
fått lämna skolan. Färre 
personer ska göra mer jobb, 
och konsekvensen blir att 
fler elever inte får den tid de 
behöver. Elever och lärare 
har fått betala för alliansens 
skattesänkningar och kon-
trollbehov. Det är detta vi 
nu vill vända. 

Peter Rosengren (MP)
Carlos Trischler (MP)

Jenny Sandkvist (MP)

Miljöpartiet rekord- 
satsar på skolan

Miljöpartiet avsätter 23 miljarder 
mer i sin nationella budget de 
kommande fyra åren jämfört med 
alliansregeringen. Det ger Ale 
67-75,6 miljoner (beroende på för-
delningsmodell) enligt Riksdagens 
utredningstjänst. Utbildnings-
nämndens budget är 657 miljoner 
för 2014. 

FakTa

BUP-mottagningen i 
Ale kommer enligt 
beslut som fattats i 

HSN4 (Hälso- och sjukvårds-
nämnd) att flyttas till lokaler 
i Kungälv, Rollsbo. Detta 
beslut kommer att verkstäl-
las om ett år. Vi som arbetar 
på BUP-mottagningen anser 
inte att det finns några skäl 
som väger tillräckligt tungt 
för att en flytt av verksamhe-
ten skulle vara berättigad. Vi 
ser däremot flera stora risker 
med att flytta mottagningen 
och dess verksamhet till en 
annan kommun än den där 
de aktuella barnen och deras 
familjer bor. 

BUP träffar barn och 
ungdomar med stor psykisk 
ohälsa samt deras föräldrar. 
Flera av barnen och ungdo-
marna kommer för behand-
ling en gång i veckan och 

ibland oftare än så. Inte sällan 
pågår de barnpsykiatriska 
insatserna under en längre 
tid och det är inte ovanligt 
att ungdomar tar sig till mot-
tagningen på egen hand, utan 
att föräldrar följer med. BUP 
har även skyldighet att ta 
emot barn och ungdomar för 
akutbedömning, då exempel-
vis självmordsrisk föreligger. 
Många av de barn, ungdomar 
och familjer som kommer till 
BUP har även kontakt med 
andra instanser såsom social-
tjänst, skolhälsovård och ung-
domsmottagningen. En viktig 
del av BUP:s arbete innebär 
att samverka med dessa andra 
instanser.

En flytt skulle innebära att 
barnen och familjerna måste 
ta sig till Rollsbo i Kungälv, 
en resa som i praktiken är 

krånglig och tar mycket tid 
om man inte har tillgång 
till bil. Exempelvis tar en 
enkel resa från Älvängen till 
Kungälv över en timme och 
innebär två byten. Reser man 
från kommunens norra del, 
Skepplanda, till Kungälv tar 
resan över två timmar enkel 
väg och innehåller tre byten. 
Det är inte svårt att förstå 
att sådana förutsättningar är 
särskilt svåra för en person 
som är i behov av vård inom 
BUP:s verksamhet.

Avståndet till de samver-
kanspartners som finns runt 
barnen kommer också att bli 
större vilket i sin tur kommer 
att innebära många resor 
som kan komma att försvåra 
samarbetet kring patienter. 
Att BUP-mottagningen i Ale 
över år haft en stabil per-
sonalgrupp innebär en god 

kännedom om kommunen 
och väl fungerande arbete i 
samverkan med andra verk-
samheter.

Ale är en inflyttningskom-
mun där pendeltåget har 
betytt mycket för att göra 
det lättare för människor att 
bo i kommunen men arbeta 
och studera i till exempel 
Göteborg. Man planerar att 
starta en socialmedicinsk 
verksamhet i kommunen, 
vilket det fattades beslut om 
innan sommaren. Ale tar 
dessutom emot ensamkom-
mande flyktingbarn, vilka i 
antal kommer att öka framö-
ver. Vi ifrågasätter hur ledord 
som tillgänglighet, samver-
kan och patientsäkerhet som 
varit i fokus under de senaste 
åren rimmar med beslutet 
att flytta BUP till en annan 
kommun. Vi ställer oss frågan 

Allvarliga följder när Ales BUP-mottagning flyttas till Kungälv

Vi personliga assisten-
ter i Ale kommun är 
djupt besvikna på hur 

detta beslut har tagits och 
hanterats. Vi fick läsa om 
detta i tidningen att personlig 
assistans i Ale kommun skulle 
privatiseras. Vi fick ingen in-
formation alls om detta innan 
det kom ut i media.

Självklart har detta beslut 
väckt starka känslor av oro 
och många frågor och fun-
deringar. Här kommer några 
av dessa funderingar som vi 
anställda har:
• Hur många av personalen är 

berörda av detta beslut?
• Hur blir det med våra löner, 
semestrar, sparade semester-
dagar?
• Hur blir ersättningen för 
obekväm arbetstid?
• Vad händer med den perso-
nal som inte vill gå med över 
till det privata företaget?
• Har den personalen kvar 
jobb i Ale kommun eller blir 
man uppsagd? 

Det är en del av de frågor 
vi har, men det finns många 
fler.

Vi personliga assistenter 
tycker att de politiker i Ale 

kommun som har tagit detta 
beslut, att assistansen ska 
privatiseras, ska ta sitt ansvar 
och möta brukarna, deras 
anhöriga/gode män och oss 
personal som är anställda av 
Ale kommun och informera 
om hur detta beslut kommer 
att påverka oss alla.

Vi vill ha möjlighet att 
ställa våra frågor, som är 
väldigt många, och förhopp-
ningsvis få svar.

Besvikna personliga
assistenter i Ale kommun

Kritiska till privatiseringen
Svar på insändaren 
”Kritiska till privat- 
iseringen”

Vi har läst insändaren 
och beklagar att 
informationen till 

er dröjt. Vi förstår att detta 
beslut väcker många frågor. 
Ni som personal kommer att 
informeras och få möjlighet 
att ställa era frågor under 
denna vecka.

Vi kommer självklart 
också att brevledes infor-
mera brukare och anhöriga.

Lisbeth Tilly
Sektorchef

Sektor Arbete, trygghet
och omsorg

Ebba Sjöstedt
Verksamhetschef Funktionshinder

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden 
tog beslut om 

nämndplan med budget för 
2014 med endast ett förslag 
till beslut. Det har inte lagts 
några motförslag från någon 
oppositionspolitiker i nämn-
den på någon punkt under 
något skede av budgetpro-
cessen.

Jag och nämnden strävar 
efter så stor öppenhet som 
möjlig och jag har därför 
svarat öppet och ärligt när jag 
fått frågor från journalister. 
Ett led i den öppenheten är 
att nämnden genomför ett 
öppet möte i varje år, vanligt-
vis i april. Det mötet är öppet 
för allmänheten och då finns 
det möjlighet för alla som vill 
att ställa frågor till de närva-
rande politikerna och tjänste-
männen. Mötet kommer att 

annonseras på Ale kommuns 
hemsida och i Alekuriren. 
Dessutom kommer en press-
träff att anordnas efter varje 
möte med arbetsutskottet 
med information om ären-
den på väg fram till beslut i 
nämnden.

De som är närmast 
berörda av beslutet om kom-
munens utförande av per-
sonlig assistans kommer att 
informeras så som beskrivs i 
svar från Lisbeth Tilly.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs -

och arbetsmarknadsnämnden

Även Boel Holgersson svarar

vem vården är till för? Risken 
finns att det i stor utsträck-
ning blir de med mest resur-
ser som kommer att kunna ta 

del av den barnpsykiatriska 
vården i framtiden.

Personalen på 
BUP-mottagningen i Ale

På gång
December

12
TORSDAG

Julöppet på 
biblioteken i Ale
Ale bibliotek, Nödinge
måndag 23 december, 9.00 - 15.00
Julafton, STÄNGT
Juldagen, STÄNGT
Annnandagen, STÄNGT
fredag 27 december, 10.00 - 17.00
lördag 28 december, 10.00 - 14.00
måndag 30 december, 9.00 - 15.00
Nyårsafton, STÄNGT
Nyårsdagen, STÄNGT

Skepplanda bibliotek
måndag 23 december, STÄNGT
måndag 30 december, STÄNGT
Övriga dagar ordinarie öppettider
Meröppet alla årets dagar 06-21

Surte bibliotek
Ordinarie öppettider

Älvängens bibliotek
måndag 23 december 10 – 13
måndag 30 december 10 – 13
Övriga dagar ordinarie öppettider

Trevlig helg önskar biblioteken!
Lördag stängt Lördag stängt

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Kulturskolans 
Julkonsert

Studien Ale H

Partille i studien.
 

Ni som redan deltagit i Ale H

eller gilla oss på www.facebook.com/partillealeh2o. 

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 
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ÄLVÄNGEN. Var tredje 
kvinna i världen blir 
någon gång under sin 
livstid utsatt för våld. 

Den ideella organisa-
tionen Zonta Interna-
tional arbetar både in-
ternationellt och lokalt 
för att stärka kvinnors 
ställning. 

Inger Sjölund från 
Älvängen är en av 38 
medlemmar i den lokala 
Zontaklubben där Ale 
och fyra andra kommu-
ner ingår. 

Engagemanget för kvinnors 
rättigheter har hon med 
modersmjölken. 

– Min mamma var tidigt 
medveten och engagerad i 
jämställdhetsfrågor, så jag 
har alltid haft det med mig. 

Intresset för globala frågor 
grundar sig från början i ett 
brinnande språkintresse och 
hon har även haft möjlighe-

ten att arbeta med interna-
tionellt fokus under sin långa 
anställning inom Volvo.

När en kollega frågade om 
hon inte ville vara med och 
starta upp en lokal Zonta-
klubb i Kungälvsområdet var 
svaret givet.

Det var 1990 och idag 23 
år senare är hon fortfarande 
lika engagerad.

– Jag ville göra en insats 
för kvinnor runt om i värl-
den och i min närhet. Det 
är så många som drabbas av 
våld och utsatthet av olika 
slag, inte bara i andra delar 
av världen utan även här runt 
omkring oss och det pågår 
hela tiden.

Genom olika evenemang 
och kampanjer samlar Zonta 
International in pengar till 
olika projekt i syfte att stötta 
kvinnor, lokalt såväl som 
internationellt. 

Bland projekten syftar ett 
till att förhindra att HIV och 

AIDS överförs från mor till 
barn. Ett annat projekt som 
man intresserat sig mycket 
för i Kungälvsklubben är 
”Liberia Fistula program”. 
Det innebär hjälp i form av 
sjukvård till kvinnor som 
drabbats av fistlar i underli-
vet till följd av komplicerade 
förlossningar. Olika besvär 
som exempelvis inkontinens 
gör att många blir utfrysta 
från sina byar och familjer. 
Dessa besvär kan botas med 
en operation, men det saknas 
pengar.

Förutom de stora projek-
ten vars ramar fastställs på 
internationell nivå, driver 
den lokala klubben även egna 
projekt.

– Varje år ordnar vi till 
exempel en stor modevisning 
med unikt designade kläder 
på Fregatten i Stenungsund. 
Då är alla medlemmarna 
med och bakar och greja. I 
år samlade vi in över 15 000 
kronor netto. Genom åren 
har vi även gett bidrag till 
kvinnojourer och jag minns 
när vi skrapade ihop ett helt 
hem till en familj, berättar 
Inger.

Efterfrågar unga
Kungälvsklubben stöttar 
även Tjejlyftet och delar 
varje år ut stipendium till 
unga driftiga tjejer som enga-
gerar andra i sin omgivning. 

– Vi är alltid öppna för nya 
samarbeten och vill gärna 

BOHUS. Nytt namn och 
framförallt nya ägare.

Café Bohus ska 
åter bli den naturliga 
mötesplatsen för folk i 
centrum.

– Det är åtminstone 
ambitionen. Vi ska 
göra vårt yttersta för 
att kunderna ska hitta 
tillbaka, säger Karolina 
”Karro” Hizak.

Bäckstrands Café är ett 
minne blott och istället 
hälsar Karolina Hizak väl-
kommen till Bohus Café.

– Här är en knutpunkt, 
så visst finns det förutsätt-
ningar att kunna bedriva en 
bra rörelse. Verksamheten 
övergick i ny regi den förste 
oktober och de kunder jag 
mött hittills är extremt vän-
liga. Det är bara lite glest 
med dem, skrattar ”Karro”.

Fastighetsägaren, Ale-
byggen, ska inom kort förse 
cafélokalen med ett nytt golv. 
Ny inredning är att vänta och 
dessutom ska skylten på fasa-
den bytas ut.

– Nu är det nya vindar som 
blåser, konstaterar ”Karro”.

Bohus Centrum förfogar 
numera över ett traditio-
nellt café med alltifrån goda 
smörgåsar och baguetter till 

diverse olika bakverk.
– Vi tillhandahåller också 

en del varma rätter, som 
exempelvis lasagne, pytt i 
panna och kyckling med 
potatis. Sedan har vi matbröd 
till försäljning, såväl vanliga 
tårtor som smörgåstårtor 
finns att beställa, poängterar 
”Karro”.

December innebär en 
strykande åtgång på lussekat-
ter och pepparkakor. Efter 
nyår är det en annan favorit 
som knackar på dörren.

– Då blir det semletider. Vi 
är snart där, säger ”Karro”.

Karolina Hizak har ett för-

flutet inom servicehandeln, 
men det är första gången hon 
tjänar kunderna i ett café. 
Hon trivs i sin nya roll.

– Det är kul! Mackorna 
och rörorna gör jag själv. Det 
är ett eget hemligt recept, 
förklarar hon.

Nyligen tvingades service-
butiken i centrum att stänga, 
men det ödet ska inte drabba 
Bohus Café.

– Det hoppas jag verkligen 
inte. Bohusborna behöver ett 
ställe att träffas på, samtidigt 
som de kan avnjuta en god 
fika, avslutar Karolina Hizak.

JONAS ANDERSSON

– Bohus Café ska locka kunderna tillbaka
Nya vindar i centrum

Karolina ”Karro” Hizak hälsar kunderna välkomna till Bohus 
Café. Just nu är lussekatten hett efterfrågad av gästerna.

– Organisationen Zonta verkar både globalt och lokalt

Engagerar sig för världens kvinnor

ZONTA
• Zonta International är en ideell 
organisation som finns i 65 länder 
världen över med sammanlagt över 
30 000 medlemmar.
• Bildades i Buffalo, USA 1919.
• Arbetar för grundläggande mänsk-
liga rättigheter för kvinnor och har 
konsultativ status i flera FN-organ 
och i Europarådet.
• Målet är att stärka kvinnors 
ställning över hela världen genom 

förbättrade förutsättningar när 
det gäller hälsa, utbildning och 
yrkesutveckling. 
• Zonta i Kungälv bildades 1990 
och består idag av 38 medlemmar 
i Kungälv, Stenungsund, Ale, Tjörn 
och Orust. 
• All administration betalas av med-
lemsavgifter, varpå alla insamlade 
medel kommer till hjälp för kvinnor.

LÖDÖSE. En naken och 
sann berättelse.

Med hjälp av hör-
lurar fick eleverna i 
årskurs 9 på Ting-
bergsskolan ta del av 
Peters självupplevda 
historia.

20 år gammal blev 
han indragen i en 
skåpbil och misshand-
lad, märkt av nazister.

Det hände en kväll när 
Peter hade kört in på en 
mack för att tanka bilen och 
fylla på luft i däcken. Fast 
det är egentligen inte det 
som föreställningen handlar 
om. Den vidrör istället allt 
det som hände efter. Om att 
Peter inte vågade berätta 
för någon vad som hade 
hänt. Och att han sedan, 
när det gått några år, fort-
farande inte vågade berätta. 
För att han skämdes över 
det han varit med om. För 
att han skämdes över att han 
inte hade berättat.

Sann historia
Peter finns i verkligheten, 
men gestaltades i Ting-
bergsskolans klassrum av 
Ola Hedén. Han behöver 
inte säga så mycket, han tar 
några danssteg då och då 
och avslutar med att stämma 
upp i Håkan Hellströms 
”Det kommer aldrig va över 
för mig”. Varför dansar han, 
varför sjunger han på slutet? 
Två frågor som en del elever 
fortfarande lär fundera över.

– Varför detta lyckorus 
på slutet? Är historien sann? 
Det är nog de vanligaste frå-
gorna som vi får, säger Mari 
Hansson från Regionteater 
Väst som tillsammans med 
Ola Hedén genomförde 
klassrumsföreställningen 
”Research”.

Mari och Ola finns alltid 
tillgängliga för diskussion 
efter föreställningens slut. 
Den här gången är det inte 
någon som dröjer sig kvar, 
utan alla lämnar klassrum-
met samtidigt. Några elever 
ser mer sammanbitna och 
berörda ut än andra.

– Det finns ett lärarma-
terial med samtalshandled-
ning. Vi uppmuntrar till 
diskussion i klassen. Ibland 
tar det sin lilla tid att ta in 
berättelsen och frågorna 
kommer först lite senare. 
Det händer att det kommer 
fram elever till oss i bamba 
och ställer frågor kring 
föreställningen, berättar 
Mari.

Research handlar om 
ensamheten och tystanden. 
Alla de strategier, knep och 
lögner som Peter byggde 
sitt liv på. Den handlar 
också om kroppen. Och 
hur det man är med om, är 

något som kroppen får bära 
på. Peters kropp blev ett 
objekt, en container, något 
att slänga skit i. Peters 
kropp var nedsmutsad och 
full av skam.

Speciell
Berättelsen tar också upp 
en hel del om vad som 
hade hänt om Peter valt 
att berätta. Vad hade hänt 
om han aldrig hade åkt till 
macken?

– Jag tycker det är en 
speciell och mycket bra 
föreställning, säger Tove 
Hjort, barnkultursamord-
nare i Lilla Edets kommun 
som glädjer sig åt ett fördju-
pat samarbete med Region-
teater Väst nästa år.

– Då ska alla elever i 
grundskolan få se en före-
ställning, teater eller dans, 
med Regionteater Väst.

JONAS ANDERSSON

Ola Hedén och Mari Hansson från Regionteater Väst gäs-
tade Tingbergsskolan i torsdags med klassrumsföreställ-
ningen Research.

– Research är en 
sann berättelse

Känsloladdad klassrumsföreställning

komma i kontakt med andra 
lokala verksamheter som 
riktar sig till tjejer och kvin-
nor.

”Zonta says no” var 
namnet på den senaste kam-
panjen som genomfördes 
under november månad och 
syftade till att synliggöra och 
lyfta frågorna om hot och 
våld mot kvinnor och flickor. 
På Citygross i Kungälv kunde 
man då köpa organisationens 
orange armband till förmån 
för de olika projekten. 

Inger Sjölund är en av 38 
medlemmar i Kungälvsklub-
ben och hon hade önskat att 
fler unga ville engagera sig. 

– Nu är vi ett gäng äldre 
kvinnor och vi behöver få in 
fler unga som kan bidra med 
sina perspektiv. Vi försöker 
att få en spridning på med-
lemmarna, både var gäller 
yrkesbransch och ålder. Det 

är ett fantastiskt nätverk som 
är otroligt givande att få vara 
en del av.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Engagerad själ. Inger Sjölund från Älvängen är en av 38 
medlemmar i den lokala Zontaklubben, en del av Zonta Inter-
national som arbetar för kvinnors rättigheter världen över. 
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När en kollega frågade om 
hon inte ville vara med och 
starta upp en lokal Zonta-
klubb i Kungälvsområdet var 
svaret givet.

Det var 1990 och idag 23 
år senare är hon fortfarande 
lika engagerad.

– Jag ville göra en insats 
för kvinnor runt om i värl-
den och i min närhet. Det 
är så många som drabbas av 
våld och utsatthet av olika 
slag, inte bara i andra delar 
av världen utan även här runt 
omkring oss och det pågår 
hela tiden.

Genom olika evenemang 
och kampanjer samlar Zonta 
International in pengar till 
olika projekt i syfte att stötta 
kvinnor, lokalt såväl som 
internationellt. 

Bland projekten syftar ett 
till att förhindra att HIV och 

AIDS överförs från mor till 
barn. Ett annat projekt som 
man intresserat sig mycket 
för i Kungälvsklubben är 
”Liberia Fistula program”. 
Det innebär hjälp i form av 
sjukvård till kvinnor som 
drabbats av fistlar i underli-
vet till följd av komplicerade 
förlossningar. Olika besvär 
som exempelvis inkontinens 
gör att många blir utfrysta 
från sina byar och familjer. 
Dessa besvär kan botas med 
en operation, men det saknas 
pengar.

Förutom de stora projek-
ten vars ramar fastställs på 
internationell nivå, driver 
den lokala klubben även egna 
projekt.

– Varje år ordnar vi till 
exempel en stor modevisning 
med unikt designade kläder 
på Fregatten i Stenungsund. 
Då är alla medlemmarna 
med och bakar och greja. I 
år samlade vi in över 15 000 
kronor netto. Genom åren 
har vi även gett bidrag till 
kvinnojourer och jag minns 
när vi skrapade ihop ett helt 
hem till en familj, berättar 
Inger.

Efterfrågar unga
Kungälvsklubben stöttar 
även Tjejlyftet och delar 
varje år ut stipendium till 
unga driftiga tjejer som enga-
gerar andra i sin omgivning. 

– Vi är alltid öppna för nya 
samarbeten och vill gärna 

BOHUS. Nytt namn och 
framförallt nya ägare.

Café Bohus ska 
åter bli den naturliga 
mötesplatsen för folk i 
centrum.

– Det är åtminstone 
ambitionen. Vi ska 
göra vårt yttersta för 
att kunderna ska hitta 
tillbaka, säger Karolina 
”Karro” Hizak.

Bäckstrands Café är ett 
minne blott och istället 
hälsar Karolina Hizak väl-
kommen till Bohus Café.

– Här är en knutpunkt, 
så visst finns det förutsätt-
ningar att kunna bedriva en 
bra rörelse. Verksamheten 
övergick i ny regi den förste 
oktober och de kunder jag 
mött hittills är extremt vän-
liga. Det är bara lite glest 
med dem, skrattar ”Karro”.

Fastighetsägaren, Ale-
byggen, ska inom kort förse 
cafélokalen med ett nytt golv. 
Ny inredning är att vänta och 
dessutom ska skylten på fasa-
den bytas ut.

– Nu är det nya vindar som 
blåser, konstaterar ”Karro”.

Bohus Centrum förfogar 
numera över ett traditio-
nellt café med alltifrån goda 
smörgåsar och baguetter till 

diverse olika bakverk.
– Vi tillhandahåller också 

en del varma rätter, som 
exempelvis lasagne, pytt i 
panna och kyckling med 
potatis. Sedan har vi matbröd 
till försäljning, såväl vanliga 
tårtor som smörgåstårtor 
finns att beställa, poängterar 
”Karro”.

December innebär en 
strykande åtgång på lussekat-
ter och pepparkakor. Efter 
nyår är det en annan favorit 
som knackar på dörren.

– Då blir det semletider. Vi 
är snart där, säger ”Karro”.

Karolina Hizak har ett för-

flutet inom servicehandeln, 
men det är första gången hon 
tjänar kunderna i ett café. 
Hon trivs i sin nya roll.

– Det är kul! Mackorna 
och rörorna gör jag själv. Det 
är ett eget hemligt recept, 
förklarar hon.

Nyligen tvingades service-
butiken i centrum att stänga, 
men det ödet ska inte drabba 
Bohus Café.

– Det hoppas jag verkligen 
inte. Bohusborna behöver ett 
ställe att träffas på, samtidigt 
som de kan avnjuta en god 
fika, avslutar Karolina Hizak.

JONAS ANDERSSON

– Bohus Café ska locka kunderna tillbaka
Nya vindar i centrum

Karolina ”Karro” Hizak hälsar kunderna välkomna till Bohus 
Café. Just nu är lussekatten hett efterfrågad av gästerna.

– Organisationen Zonta verkar både globalt och lokalt

Engagerar sig för världens kvinnor

ZONTA
• Zonta International är en ideell 
organisation som finns i 65 länder 
världen över med sammanlagt över 
30 000 medlemmar.
• Bildades i Buffalo, USA 1919.
• Arbetar för grundläggande mänsk-
liga rättigheter för kvinnor och har 
konsultativ status i flera FN-organ 
och i Europarådet.
• Målet är att stärka kvinnors 
ställning över hela världen genom 

förbättrade förutsättningar när 
det gäller hälsa, utbildning och 
yrkesutveckling. 
• Zonta i Kungälv bildades 1990 
och består idag av 38 medlemmar 
i Kungälv, Stenungsund, Ale, Tjörn 
och Orust. 
• All administration betalas av med-
lemsavgifter, varpå alla insamlade 
medel kommer till hjälp för kvinnor.

LÖDÖSE. En naken och 
sann berättelse.

Med hjälp av hör-
lurar fick eleverna i 
årskurs 9 på Ting-
bergsskolan ta del av 
Peters självupplevda 
historia.

20 år gammal blev 
han indragen i en 
skåpbil och misshand-
lad, märkt av nazister.

Det hände en kväll när 
Peter hade kört in på en 
mack för att tanka bilen och 
fylla på luft i däcken. Fast 
det är egentligen inte det 
som föreställningen handlar 
om. Den vidrör istället allt 
det som hände efter. Om att 
Peter inte vågade berätta 
för någon vad som hade 
hänt. Och att han sedan, 
när det gått några år, fort-
farande inte vågade berätta. 
För att han skämdes över 
det han varit med om. För 
att han skämdes över att han 
inte hade berättat.

Sann historia
Peter finns i verkligheten, 
men gestaltades i Ting-
bergsskolans klassrum av 
Ola Hedén. Han behöver 
inte säga så mycket, han tar 
några danssteg då och då 
och avslutar med att stämma 
upp i Håkan Hellströms 
”Det kommer aldrig va över 
för mig”. Varför dansar han, 
varför sjunger han på slutet? 
Två frågor som en del elever 
fortfarande lär fundera över.

– Varför detta lyckorus 
på slutet? Är historien sann? 
Det är nog de vanligaste frå-
gorna som vi får, säger Mari 
Hansson från Regionteater 
Väst som tillsammans med 
Ola Hedén genomförde 
klassrumsföreställningen 
”Research”.

Mari och Ola finns alltid 
tillgängliga för diskussion 
efter föreställningens slut. 
Den här gången är det inte 
någon som dröjer sig kvar, 
utan alla lämnar klassrum-
met samtidigt. Några elever 
ser mer sammanbitna och 
berörda ut än andra.

– Det finns ett lärarma-
terial med samtalshandled-
ning. Vi uppmuntrar till 
diskussion i klassen. Ibland 
tar det sin lilla tid att ta in 
berättelsen och frågorna 
kommer först lite senare. 
Det händer att det kommer 
fram elever till oss i bamba 
och ställer frågor kring 
föreställningen, berättar 
Mari.

Research handlar om 
ensamheten och tystanden. 
Alla de strategier, knep och 
lögner som Peter byggde 
sitt liv på. Den handlar 
också om kroppen. Och 
hur det man är med om, är 

något som kroppen får bära 
på. Peters kropp blev ett 
objekt, en container, något 
att slänga skit i. Peters 
kropp var nedsmutsad och 
full av skam.

Speciell
Berättelsen tar också upp 
en hel del om vad som 
hade hänt om Peter valt 
att berätta. Vad hade hänt 
om han aldrig hade åkt till 
macken?

– Jag tycker det är en 
speciell och mycket bra 
föreställning, säger Tove 
Hjort, barnkultursamord-
nare i Lilla Edets kommun 
som glädjer sig åt ett fördju-
pat samarbete med Region-
teater Väst nästa år.

– Då ska alla elever i 
grundskolan få se en före-
ställning, teater eller dans, 
med Regionteater Väst.

JONAS ANDERSSON

Ola Hedén och Mari Hansson från Regionteater Väst gäs-
tade Tingbergsskolan i torsdags med klassrumsföreställ-
ningen Research.

– Research är en 
sann berättelse

Känsloladdad klassrumsföreställning

komma i kontakt med andra 
lokala verksamheter som 
riktar sig till tjejer och kvin-
nor.

”Zonta says no” var 
namnet på den senaste kam-
panjen som genomfördes 
under november månad och 
syftade till att synliggöra och 
lyfta frågorna om hot och 
våld mot kvinnor och flickor. 
På Citygross i Kungälv kunde 
man då köpa organisationens 
orange armband till förmån 
för de olika projekten. 

Inger Sjölund är en av 38 
medlemmar i Kungälvsklub-
ben och hon hade önskat att 
fler unga ville engagera sig. 

– Nu är vi ett gäng äldre 
kvinnor och vi behöver få in 
fler unga som kan bidra med 
sina perspektiv. Vi försöker 
att få en spridning på med-
lemmarna, både var gäller 
yrkesbransch och ålder. Det 

är ett fantastiskt nätverk som 
är otroligt givande att få vara 
en del av.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Engagerad själ. Inger Sjölund från Älvängen är en av 38 
medlemmar i den lokala Zontaklubben, en del av Zonta Inter-
national som arbetar för kvinnors rättigheter världen över. 
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ÄLVÄNGEN. Går det att 
tävla i retorik?

Svaret är ja. 
Det kan årskurs sex 

på Madenskolan in-
tyga, som fick skicka 
fyra representanter till 
Stockholm för att delta 
i semifinalen i Utbild-
ningsradions tävling 
Retorikmatchen. 

Tävlingsmomenten bestod i 
att både hålla egenskrivna tal 
och att debattera. 

Alla Madenskolans sjät-

teklassare har tillsammans 
arbetat fram och skrivit det 
gedigna materialet, som tog 
dem hela vägen till semifinal i 
Stockholm den 12 november, 
där fyra av elever fick repre-
sentera skolan.

Dessvärre tog de sig inte 
vidare till final.

Eftersom Retorikmatchen 
sändes i Sveriges Radio P4 
först den 23 november har de 
inte kunnat avslöja resultatet 
förrän nu. 

Läraren Ditti Bengtsson, 
som står bakom initiativet att 
anmäla Madenskolan, menar 
att retorik är något som elev-
erna kommer att ha nytta av 
hela livet.

– Vi har arbetat med utbild-
ningsmaterialet ända sedan 
i våras och det är en otrolig 
utveckling som eleverna har 
gjort. Det handlar om att lära 
sig att uttrycka sin åsikt och 
kunna argumentera för den 
och inte bara säga ”bra” eller 
”dåligt”. Vet man inte hur man 
ska argumentera kanske man 
väljer att tiga istället för att 
föra fram sina åsikter på ett 
skickligt sätt. 

Hon får medhåll av sina 
elever.

– Man har blivit bättre på 
att säga vad man tycker, säger 

Eloise Ottosson och Agnes 
Östelind tillägger: 

– Man vågar mer nu. Vi 
kommer att ha användning 
för den här kunskapen hela 
livet, när man ska söka jobb till 
exempel.

Att använda sig av olika 
retoriska figurer när man skri-
ver ett tal ökar chanserna att få 
genomslag i sitt budskap. Det 
kan till exempel handla om 
retoriska frågor, allitteration 
eller upprepningar. 

I kvartsfinalen framförde 
eleverna ett hyllningstal till 
karaktären Ove i tv-serien Sol-
sidan och i semifinalen bidrog 
de med det något motsägel-
sefulla talet ”Sommarlovet 
suger”.

Dessutom debatterade de 
för varför huvtröjan skulle för-
svinna, bland annat på grund 
av risken att strypas av snörena 
i huvan. 

Ditti Bengtsson är mycket 
positiv till retorikutbild-
ningen.

– Jag tycker att den här 
typen av material har sak-
nats tidigare och jag kommer 
absolut att fortsätta, även med 
andra klasser. 

ALAFORS. Hästtjejer 
och fotbollskillar. 

De gamla stereoty-
perna lever kvar, men 
kanske är något på väg 
att ändras.

På Himlaskolans 
”Elevens val-dag” tes-
tade 28 killar och fyra 
tjejer på att rida och 
genusperspektivet gick 
hem hos Vakna-fonden 
som stod för kostna-
den. 

Det var lärarna som tänkt till 
och bestämt sig för att försöka 
bryta det invanda mönstret, 
om så bara för en dag.

– Eleverna hade olika 
teman att välja på inför elevens 
val-dagen, som skapande verk-
samhet, drama och idrott och 
valde man idrott fick man rid-
sport på köpet, berättar Ulla 
Pihl Andreasson, som liksom 
kollegan Anette Gallo-
Marschiando själv är hästin-
tresserad.

– Min dotter rider på Ale-
Jennylunds ridklubb och jag 
ser vilken bra både träning 
och gemenskap det innebär. 
Sporten har överlag för lite 
killar och vi tyckte att detta var 
en bra möjlighet att få prova, 
säger Anette.

Torsdagen den 28 novem-
ber bar det så iväg till Ale-
Jennylunds ridklubb med 
elever från både sjuan, åtta och 
nian. Fyra av klubbens profes-

sionella instruktörer fanns till 
hands och instruerade. 

– Det var roligare än vad jag 
hade trott. Jag kan nog tänka 
mig att rida någon mer gång, 
säger Omar Key. 

Genusperspektivet gick 
hem hos Vakna-fonden, som 
stod för kostnaden på 4000 
kronor.

Förslaget, som från början 
möttes av visst motstånd från 
killarnas sida, visade sig falla 
riktigt väl ut och majoriteten 
av eleverna tyckte att det blev 
en rolig dag.

– Det är inte omöjligt att 
det blir en repris, menar Ulla.

JOHANNA ROOS

– Madenskolan kom till semifinal i Retorikmatchen

Har talets gåva

Linus Engström, Alexander Claesson, Eloise Ottosson och Agnes Östelind samt Mathilda 
Eriksson (saknas på bild), representerade Madenskolan i olika konstellationer i Utbildnings-
radions tävling Retorikmatchen för årskurs sex. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ridning på schemat
– Himlaskolan försöker bryta könsstereotyperna

Provade på ridning. Oliver Sten, Alexander Pedersen, Emma Eklund, Jessica Ohlsson, Alice 
Drodén, Josefin Wiklund, Viktor Bred, lärarna Ulla Pihl Andreasson och Anette Gallo-
Maschiando, Manuel Storck, Alexander Veglo, Eric Wallhagen, William Pettersson, Julius 
Hirsch och Omar Key tyckte att det blev en rolig dag i stallet.

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

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

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

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

RETORIKMATCHEN

• Retorikmatchen är Utbildnings-
radions (UR) stora radiotävling för 
sjätteklassare.
• Åtta klasser från olika skolor i 
landet deltar i tävlingen som sät-
ter elevernas retoriska förmågor 
sätts på prov. 
• I varje program möts två lag. 
Tävlingsmomenten är bland andra 
att hålla olika typer av tal, allt 
från hyllnings- eller smädestal till 
det övertygande säljsnacket, att 
debattera och att snabbt hitta rätt 
ord och uttryck.
• Madenskolans sjätteklassare 
tog sig till semifinalen, som gick i 
Stockholm den 12 november.

Barnens klappar 
hittar du hos oss!

Ale Torg
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Tisdag 3 december

Brand
Det brinner i en papperskorg 
på en toalett på Bohusskolan. 
Räddningstjänsten kallas till 
platsen och skolan utryms.

Två bostadsinbrott rappor-
teras från Nödinge. Vid ett av 
inbrotten tillgrips en surfplatta.

Onsdag 4 december

Narkotikabrott
Klockan är ett på natten då 
en bil vägrar att stanna på en 
patrulls order i Nol. Föraren 
grips dock en stund senare och 
i samband med visitation av 
mannen anträffas narkotika. 
Den misstänkte är född 1993 
och hemmahörande i Nödinge.

Två fall av containerbränder 
sker i Surte.

Lördag 7 december

Inbrott
Villainbrott i Älvängen. Diverse 
gods tillgrips.

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. En intressant 
föreläsning med skräm-
mande faktauppgifter.

Utbudet av så kallade 
nätdroger är oändligt.

Karin Breding be-
skrev situationen på 
ett tydligt sätt när hon 
gästade Ale gymna-
sium i torsdags kväll.

Karin Breding arbetar på 
polisens narkotikarotel i 
Göteborg och är även en 
flitigt anlitad föreläsare hos 
Sportfront – mot droger, 
våld och rasism.

Till torsdagens arrang-
emang i Ale gymnasium kom 
endast ett 20-tal personer, 
vilket var synd. Ämnet är 
rykande aktuellt och borde 
engagera en betydligt större 
målgrupp än så. Var det stor-
men Sven som gjorde att 
många föräldrar valde att 
stanna hemma? 

Karin Breding började sitt 
anförande med att utmana 
åhörarna.

– Hur många av er har 
besökt en knarkarkvart?

Två händer kom upp i 
luften och inte var det fler 
när Karin frågade deltagarna 
om de trodde att deras barn 
besökt en knarkarkvart.

– Det har era barn gjort, 
var så säkra. Kanske nu eller 
för en halvtimme sedan. 
Internet är den största knar-
karkvart som finns och det är 
där som våra barn och ung-

domar lever sina liv. Det är 
ett fenomen som min gene-
ration, och generationen 
före mig, inte behärskar på 
samma sätt som ungdomarna 
gör.

– Förr hade föräldrarna 
koll på sina barns kompisar 
och visste vilka deras för-
äldrar var. Idag finns kom-
pisarna på Facebook, flera 
hundra kanske.

Nätdroger är en medial 
beteckning på substanser 
med narkotisk effekt som 
säljs via internet.

– Andra begrepp som 
används är RC-droger, Spice 
och Legal high, förklarade 
Karin.

– Oklassade substanser 
är lika farliga som dem som 
är narkotikaklassade. Det är 

oseriösa eller kriminella per-
soner som ligger bakom för-
säljningen av nätdroger.

Karin Breding redogjorde 
för utbreddheten av inter-
netdroger och att polisen 
emellanåt står maktlös då 
lagstiftningen släpar efter.

– Vi är liksom tvåa på 
bollen, säger Karin.

Att de olika substanserna 
genererar ett beroende råder 
det ingen som helst tvekan 
om. Nätdroger leder i många 
fall till ett tyngre missbruk.

– Nätdroger marknads-
förs som något lagligt och 
därmed ofarligt. Det är en 
sanning som inte överens-
stämmer med verkligheten 
och det har många ungdo-
mar blivit varse om.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE/NOL. På onsdag 
natt skedde en bilbrand på 
parkeringen vid Frukt & 
Grönsakshuset och efterföl-
jande natt fick räddnings-
tjänsten larm om ännu en 
bilbrand i Nödinge – den här 
gången på Norra Klöversti-
gen. I det sistnämnda fallet 
förelåg stor spridningsrisk 

till närliggande garagelänga. 
Det eldhärjade fordonet stod 
parkerad utanför en garage-
port. Brandmän från statio-
nen i Nol var snabbt på plats 
och kunde släcka elden. Bilen 
totalförstördes.

Senare på torsdagsmor-
gonen, klockan 06.40, fick 
räddningstjänsten rycka ut 

till Harstigen i Nol för att 
släcka en altanbrand. Enligt 
uppgift från platsen skulle 
det röra sig om ett elfel.

Ale torg Nödinge 0303-972 76

Visning Edblad
 Edblads representant i  butiken mellan kl 15-19

Utlottningar och bra  erbjudanden bjuder vi  på under kvällen!

Karin Breding föreläste om nätdroger i Ale gymnasium i 
torsdags kväll.

– Men var fanns föräldrarna?
Intressant föreläsning om internetdroger

Strax efter klockan halv sju på torsdagsmorgonen fick rädd-
ningstjänsten rycka ut till Harstigen i Nol där ett troligt elfel 
orsakat en brand på en altan.            Foto: Christer Grändevik

Två nattliga bilbränder inträffade i Nödinge i förra veckan.   Foto: Christer Grändevik

– Och elfel orsakade brand på altan

Nya bilbränder i Nödinge

Frukt&
Grönsaks

Huset
Öppet alla dagar! Vardag 8-20 | Lördag-söndag 9-19

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50

ALE TORG, 

NÖDINGE

Ge bort en
fruktkorg!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. En intressant 
föreläsning med skräm-
mande faktauppgifter.
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nätdroger är oändligt.

Karin Breding be-
skrev situationen på 
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lagstiftningen släpar efter.

– Vi är liksom tvåa på 
bollen, säger Karin.

Att de olika substanserna 
genererar ett beroende råder 
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JONAS ANDERSSON

NÖDINGE/NOL. På onsdag 
natt skedde en bilbrand på 
parkeringen vid Frukt & 
Grönsakshuset och efterföl-
jande natt fick räddnings-
tjänsten larm om ännu en 
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släcka en altanbrand. Enligt 
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Ale torg Nödinge 0303-972 76

Visning Edblad
 Edblads representant i  butiken mellan kl 15-19

Utlottningar och bra  erbjudanden bjuder vi  på under kvällen!

Karin Breding föreläste om nätdroger i Ale gymnasium i 
torsdags kväll.

– Men var fanns föräldrarna?
Intressant föreläsning om internetdroger

Strax efter klockan halv sju på torsdagsmorgonen fick rädd-
ningstjänsten rycka ut till Harstigen i Nol där ett troligt elfel 
orsakat en brand på en altan.            Foto: Christer Grändevik

Två nattliga bilbränder inträffade i Nödinge i förra veckan.   Foto: Christer Grändevik

– Och elfel orsakade brand på altan

Nya bilbränder i Nödinge

Frukt&
Grönsaks

Huset
Öppet alla dagar! Vardag 8-20 | Lördag-söndag 9-19

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50

ALE TORG, 

NÖDINGE

Ge bort en
fruktkorg!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

| Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Söndagsöppet 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

Jultomten kommer till 
torget och samlar in 
barnens önskelistor

Alla
lördagar

kl 12-15

JUL PÅ 
ALE TORG!

LÖRDAG 14 DECEMBER

GODISREGN

JULKLAPPSBORD
MED START KL 12

LUCIA MED TÄRNOR
UPPTRÄDER PÅ
ALE TORG
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NILLEKLUBBS-
ERBJUDANDE

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

PÅ ALLT I BUTIKEN 
LÖRDAG 14 DEC
(gäller ej redan prissänkta varor)

20%

Ale Torg 7, Nödinge

50%

JULGRAN
170 LED-ljus, 180 cm

ord. pris 499:-
299:-

PÄLSPLÄD
130x180 cm

ord. pris 299:-
99:-

GÄLLER ONS-SÖN

BLOCKLJUS
vita/röda 7x12 cm

MAX 10 st /färg
10:-

Utförsäljning i butik

JULSERVIS 
OCH KAKBOXAR

Knappt hade Göran hälsat 
välkomna till november-
mötet förrän applåderna 
ljöd. Det var delar av 
Prästgårdslagår´n som 
äntrade scenen med en 
härlig gånglåt och mottogs 
på detta taktfasta sätt av 
en fullsatt salong. Vilken 
spelglädje och vilka sprit-
tande rytmer! Vi fick ta 
del av medryckande gam-
meldanslåtar men även 
melodier man hellre buggar 

till, som Jambalaya.
Sång i olika former fanns 

förstås på programmet. 
Många kände nog igen sig 
när Svante, med sin basröst, 
sjöng om barnbarn i Lyck-
ans minut eller när Ove 
framförde Travel in light. 
Hasses tolkning av bal-

laden om Fredrik åkare och 
Cecilia Lind gjordes med 
stor inlevelse. Och så dessa 
härliga spelemän. Jannes 
klarinettspel i All of me 
gjorde att det var knäpptyst 
i salen. När Torsten trakte-
rade sitt dragspel och Janne 
F sin fiol kunde man knappt 

sitta stilla. Så lyckades de 
också att få hela publiken 
att vända stolarna, lägga 
händerna på den framför-
varandes axlar och ro i takt 
till låten om Ella. Styrkta 
av roddturen och med vet-
skapen om ett nytt besök 
av dessa glada musikanter 

övergick vi till kaffet och 
lite info.

Rädda Barnen skötte 
dagens insamling till Filip-
pinerna, vilken inbringade 
5 410 kronor. Staffan från 
Medborgarskolan berättade 
om Musikverksamhet för 
oldtimers. Göran påminde 

om att parkering inte är 
tillåten på Kvarnstallets 
parkeringsplats. Gott om 
plats finns vid Skarpe Nord. 
Bengt B informerade om 
kommande resor.

Höstens sista möte äger 
rum den 11 december. Då 
får vi besök av förskolebarn 
från Sandbackaskolan samt 
sångfåglarna Jennie Elons-
son och Yngve Andersson.

Inga Isaksson

Fullt ös hos Aktiva Seniorer

ALE. Ale hamnar gott 
och väl på godkänt i 
SKL:s mätningar av 
öppna jämförelser 
gällande trygghet och 
säkerhet.

I år har kommunen 
dessutom förbättrat 
sig med 13 placeringar 
jämfört med 2012 och 
ligger nu på plats 61 av 
landets 290 kommuner. 

Syftet med jämförelsen, som 
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) publicerar 
för sjätte året, är att vara en 
indikator för arbetet med 
trygghet och säkerhet. 

Rapporten visar vilka 
kommuner som upplevs 
som trygga och säkra och 
hur utvecklingen sett ut över 

tid. Frågorna handlar om 
allt från räddningstjänst och 
utryckningstider till person-
skador, stöld och tillgrepp, 
men även självskattning av 
den kommunala krisbered-
skapen. 

Av landets 290 kommuner 
ligger Ale på plats 61, en för-
bättring med 13 placeringar 
sedan 2012, men Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale, tar jämförelsen 
med en nypa salt.

– Som med all statistik 
är det många faktorer som 
spelar in. I den här jämfö-
relsen ser vi bland annat att 
antalet våldsbrott minskat 
samtidigt som stöld och till-
grepp ökat, men det beror 
också på hur många som 
anmäler. Vi pratar ofta om 

att man ska anmäla och det 
kan vara en orsak till att 
brottsstatistiken ökar och 
samma sak gäller åt andra 
hållet.  När det gäller risk- 
och sårbarhetsanalyser är en 
stor del självskattad, det vill 
säga att vi själva uppskattar 
hur vi ligger till och där har 
vi försökt att svara så ärligt 
som möjligt. Dessutom är 
det är svårt att säga att målen 
är uppfyllda eftersom det 
finns alltid saker att arbeta 
med.  

Ständig beredskap
Rapporten visar även att ska-
degörelsen i Ale har minskat 
sedan förra året, men vad det 
beror på är svårt att säga. 

När det gäller krisbered-
skap har man valt att upp-

skatta till att målet är delvis 
uppnått. 

– Vi kan inte säga att vi är 
helt färdiga, men vi har goda 
förutsättningar bland annat 
genom att vi i kommunen 
har 11 tjänstemän som turas 
om att ha beredskap. Det 
innebär att vi har en ständig 
beredskap om något extraor-
dinärt skulle inträffa, som ett 
stort ras eller en omfattande 
tågolycka. 

Antalet utvecklade brän-
der har minskat medan man 
ser en marginell ökning av 
personskador. 

Även om hon inte vill 
ta rapporten på för blodigt 
allvar, menar Lotti Klug att 
den på det stora hela indi-
kerar att Ale är en kommun 
där man arbetar aktivt med 

trygghet och säkerhet. 
– Det känns såklart roligt 

att Ale hamnar på en så pass 

bra placering som plats 61 av 
landets 290 kommuner. 

JOHANNA ROOS

Försiktigt positiv. Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläg-
gare i Ale kommun, tar SKL:s jämförelse om trygghet och 
säkerhet med en nypa salt, men menar samtidigt att rap-
porten på det stora hela indikerar att Ale är en kommun där 
man arbetar aktivt med trygghet och säkerhet. 

– Kommunen klättrar i jämförelse om trygghet och säkerhet

Ale har blivit tryggare
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KLIPP!

10:-/st
KLIPP!

10:-/st

/st

Sverige. 5 kg. Klass 1–2. 
Jfr. pris 3:00/kg.

Max 2 köp/hushåll. 

/st

.

KAFFE
Classic, Löfbergs, Gevalia. 450–500 g. 

Gäller ej Ekologiskt, koffeinfritt, Selection,
 Fairtrade eller hela bönor. Jfr. pris 33:33–30:00/kg. 

Max 1 köp/hushåll. 
Finns laddat på ditt ICA Kort. 

3 för

BRIE
ICA 200 g. Oval. Jfr. pris 50:00/kg. 

Max 1 köp per kund. 
Självscanningsvara.

 SKOGAHOLMSLIMPA  
Skogaholm. 775 g. Skivad. 

Jfr. pris 12:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll. 

CHOKLADKAKA
Marabou. 185–200 g. 

Jfr. pris 55:56–50:00/kg.
Max 2 köp/hushåll. 

kgkg.

5 kg

00/00//kg/kgg. 

öp/

 KOTLETT
ICA. Ursprung Sverige. 

Storpack. Med ben. 
I skivor. 

Mittdelskött av gris.  

 17/12 signering 
av boken: 

”Nytt bröd –Baka 
gott utan gluten.” 

Författarna 
Jessica Frej och 
Maria Blohm 

signerar och bjuder 
på glutenfritt bröd.

ÄLVÄNGEN. Om ett år 
flyttas den barnpsyki-
atriska mottagningen 
(BUP) i Älvängen till 
Rollsbo i Kungälv.

Beslutet om att 
centralisera BUP togs 
redan förra året, men 
nu reagerar personalen.

– Tillgängligheten 
försämras och det täta 
samarbetet med skol-
hälsovården riskeras 
också, säger kritiska 
röster från personalen 
på BUP-mottagningen i 
Älvängen.

Redan 2010 inleddes en 
utredning om barnpsykia-
trins verksamhet i Kung-
älv, Ale och Stenungsund. 
Rapporten slog fast att det 
fanns många fördelar med att 
centralisera BUP till Kung-
älv. De mindre enheternas 
sårbarhet vid sjukdom eller 
perioder med hög arbetsbe-
lastning minskas och perso-
nalens möjlighet att stötta 
varandra ökar med en cen-
tralisering. Dessutom är det 
bestämt att vårdcentralerna 
i allt större utsträckning ska 
sköta de lindrigare fallen, 
BUP ska istället ägna sig åt 
specialiserad vård.

– Primärvården får nu ett 
större ansvar för barnpsy-
kiatrin och det blir främst de 
som ska samverka med skol-
hälsovården. Tillgänglighe-
ten brukar lösa sig. Många 
är bilburna och då är Rollsbo 
lätt att nå. De som har svårt 
att ta sig till mottagningen 
får vi diskutera fram vad som 

är lättast, säger Katarina 
Andersson, verksamhets-
chef för psykiatriska klini-
ken på Kungälvs sjukhus och 
fortsätter:

– Beslutet att centrali-
sera BUP togs redan förra 
året. Att det inte har verk-
ställts beror på att vi har 
haft ett långt hyreskontrakt 
i Älvängen som inte löper ut 
förrän årsskiftet 2014-2015.

Personalen på BUP-mot-
tagningen i Älvängen är oro-
liga för hur detta påverkar de 
barn och ungdomar som är i 
behov av vården.

– Avståndet till Rollsbo är 
ett jätteproblem. Långa res-
vägar och dåliga förbindelser 
till Rollsbo med kollektiv-
trafiken bidrar starkt till vår 
kritik. Bor du i Skepplanda 
och har en besökstid klockan 
ett kommer det att ta fem 
timmar fram och tillbaka. Då 
ska vi också påminna om att 
vi pratar om personer som 
inte mår särskilt bra, säger 
BUP-teamet.

– Dessutom innebär vår 
vård ofta flera besök, vilket 
gör tillgängligheten än mer 
viktig.

BUP har också ett aku-
tansvar som innebär att de 
inom 24 timmar ska kunna 
ta beslut om en ungdom till 
exempel behöver sluten vård. 
Det ser personalen som svårt 
om avståndet till skolor och 
de boende växer. Det håller 
inte Katarina Andersson med 
om.

– Med flera tillgängliga 
läkare kommer vi snabbare 
att kunna hjälpa till. Idag när 
det bara finns en läkare och 

en sjuksköterska på BUP-
mottagningen i Älvängen 
blir man väldigt sårbar. Det 
kommer vi inte att vara i 
Kungälv.

Tillväxtkommun
Personalen tycker också det 
är konstigt att beslutet verk-
ställs nu när Ale är en tillväxt-
kommun med mål att växa 
rejält de kommande åren.

– Framför allt är det barn-
familjer som flyttar in och 
att då i samma stund flytta ut 
barnpsykiatrin förefaller inte 
genomtänkt.

Katarina Andersson 
medger att beslutet inte har 
varit enkelt, men att man 
har vägt för- och nackdelar 
med resultatet att de positiva 
effekterna väger tyngst.

Politiskt överens
Från politiskt håll har det 
aldrig varit någon diskus-
sion. De gick på tjänstemän-
nens förslag och litar på den 
utredning som är gjord.

– Vi har inte hört något 
om att personalen skulle vara 
missnöjd, men vi får självklart 
lyssna av och läsa vad som 
skrivs. Det främsta skälet till 
att centralisera BUP är att 
vi förbättrar möjligheten för 
personalen att utbyta erfa-
renheter och stötta varandra. 
Det här är en tung och kva-
lificerad verksamhet vi talar 
om, säger Jarl Karlsson (S), 
ledamot i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnd 4.

Oro kring planerad 
flytt av BUP
– Barnpsykiatrin centraliseras till Kungälv

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Om ett år verkställs beslutet att flytta den barnpsykiatriska mottagningen från Älvängen till 
Kungälv.
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ALAFORS. Smällkara-
meller, pepparkakshus 
och egna julkort.

Julpysslet på Alkot-
ten visste inga gränser.

– Ett sätt att umgås 
och ha roligt, barn och 
vuxna tillsammans, 
förklarar förskollärare 
Anna-Carin Larsson.

Pysslet föregicks av en 
sångstund, julvisor som för-
skolebarnen framförde med 
stor inlevelse och passion.

– Vi har övat jullåtar med 
barnen i en månad nu, berät-
tar Anna-Carin.

Fikabordet stod uppdukat 

samtidigt som besökarna till 
Alkottens julfirande delade 
upp sig på de olika statio-
nerna. Några valde att göra 
grisar av marsipan, andra tog 
plats på övervåningen där det 
tillverkades smällkarameller 
och julkort. Sedan fanns det 
en grupp som såg till att ta 
tag i pepparkaksbaket.

– Vi ska göra två peppar-
kakshus. Ett lottar vi ut bland 
föräldrarna, det andra sparar 
vi, säger Anna-Carin.

Julfirandet på Alkotten är 
en uppskattad tradition, som 
innebär mangrann uppslut-
ning från föräldrarna.

– Detta vill ingen missa 
och barnen ser verkligen 

fram emot den här kvällen, 
avslutar Anna-Carin Lars-
son.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. På Café 
Magnolia i Älvängen 
och Molins Café i 
Skepplanda finns fram 
till och med den 18 de-
cember julklappssäckar 
där man kan skänka 
klappar till barn som 
kanske annars inte får 
någon. 

Bakom initiativet 
står Madelene Nijland i 
samarbete med ”Su-
sannes Änglar”. 

Snart kommer tomten – men 
inte till alla.

För många barn som lever 
under den sociala normen är 
julklappar ingen självklarhet. 

På många olika håll i hela 

landet pågår just nu insam-
lingar för att fler barn ska få 
glädjas över en julklapp. 

– Det finns en del liknande 
insamlingar i Göteborg, men 
ingen här i Ale vad jag vet. 
Därför tänkte jag att om man 
startar en här så kanske fler 
har möjlighet att skänka, 
säger initiativtagare Made-
lene Nijland. 

Hon poängterar att det 
går lika bra att skänka begag-
nade leksaker som nya, så 
länge de är i fint skick.

– Det går bra att lägga 
sakerna som de är i säcken, 
men man får gärna slå in jul-
klappen och skriva på om det 
är till en flicka eller pojke och 
ungefär i vilken ålder. 

Säckarna kommer sedan 
att tas om hand av Susanne 
Bohman, eldsjälen i Nödinge 
som driver en insamling till 
hemlösa och socialt utsatta 
familjer genom facebooksi-
dan ”Susannes änglar”

– Klapparna kommer att 
delas ut till behövande famil-
jer som inte har råd att köpa 
några julklappar. De kommer 
i första hand att gå till famil-
jer i Ale som jag har kontakt 
med och finns det fler så går 
de till familjer även utanför 
kommunen, säger Susanne.

Säckarna kommer att 
finnas på caféerna fram till 
och med den 18 december. 

JOHANNA ROOS

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

Hårda eller 
mjuka paket till 
barnbarnen?
Gör det enkelt för dig, ge en 
julklapp som gör de små glada 
när de blir stora. Börja fondspara!

– Skänk ett bidrag till julklappsinsamlingen i Ale

”Förgyll ett barns jul”. Madelene Nijland, initiativtagare till julklappsinsamlingen och Sara 
Håkansson, ägare till Café Magnolia i Älvängen hoppas på att många ska vilja bidra till in-
samlingen. En säck finns även på Molins Café i Skepplanda.

Julpyssel på Alkotten

Tindra bakade en peppar-
kaka som hon genast ville 
provsmaka.

Tomten kommer inte till alla
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insändare i lokaltidningen 
och fick på så sätt fart på 
diskussionen om en flytt till 
centrum. Tanken implemen-
terades i Västra Götalandsre-
gionen och nu står vi här idag 
i nya moderna lokaler där 
tillgängligheten är betydligt 
bättre än tidigare, förklarade 
en stolt Jarl Karlsson.

Även Jim Aleberg, ord-
förande för beställd primär-
vård, såg märkbart belåten ut 
när han synade de nya loka-
lerna.

– Det är så att man längtar 
att få gå till tandläkaren.

Ulf Ljungberg menar att 

Folktandvården står sig stark 
i konkurrensen av privata 
aktörer och att flytten till 
Handelsplats Älvängen inne-
bär stora fördelar.

– Vi kommer till moderna 
lokaler, anpassade för vår 
verksamhet. Hälsa, service 
och kompetens är våra tre 
kärnvärden. Vi har många 
utbudspunkter, duktiga spe-
cialister som vi förfogar över 
inom regionen. Jag tror också 
på samarbetet med Närhäl-
san, det finns förutsättningar 
att utveckla det ytterligare, 
säger Ulf Ljungberg.

JONAS ANDERSSON
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Sedan ett par år tillbaka har 
ett gäng entusiastiska perso-
ner på kommunens arbets-
marknadsenhet (AME) på 
Vikingagården varit syssel-
satta med att sy babykläder 
och tillverka leksaker, som 
sedan via Smyrna Second 
Hand levererats till Panzi-
sjukhuset i östra Kongo, en 
provins som under senare år 
drabbats hårt av inbördes-
strider, då inte minst kvin-
norna utsatts för svåra lidan-
den genom sexuellt våld.

Nyligen besöktes enheten 
av Marie och Urban Berg 
som i flera omgångar arbetat 
vid Panzisjukhuset som mis-
sionärer, Urban som kirurg 
och Marie som barnmorska. 
Numera är hon, som pro-
fessor vid SU universitets-
sjukhuset, verksam med att 
utbilda barnmorskor såväl i 
Sverige som i Afrika.

Vid besöket visade 
makarna Berg bilder från ett 
vackert Afrikanskt landskap, 
som tyvärr skövlats genom 
många års krig. Panzisjuk-
huset har mitt i detta blivit 
en oas för mängder av kvin-
nor som utsatts för brutala 
våldtäkter med omfattande 
skador. Det är till ett anslu-
tande babyhem som AME-
enhetens babypaket fått bli 
till stor glädje, vilket kunde 
beskådas på bilderna.

För några dagar sedan 
fick sjukhusets chefsläkare 
dr Denis Mukwege motta 
Right Livelihood-priset vid 
en ceremoni i Riksdagshuset 
i Stockholm. Tidigare har 
han belönats med såväl Olof 
Palmes pris som FN:s pris 
för mänskliga rättigheter. 
Själv säger han, att han inte 
vill ha några priser utan fred 
och han har blivit en ropan-
des röst för att världen skall 
uppmärksamma och verka 
för ett slut på de pågående 
grymheterna i hans land.

Daniel Höglund

På arbetsmarknadsenheten i Häljered tillveras babypaket 
som levereras till Kongo. Nyligen hade verksamheten besök 
av Marie och Urban Berg som visade bilder från det afri-
kanska landskapet.

Bildvisning på AME

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

CHOKLAD

PRESENTER

KAFFE & TE

ÄLVÄNGEN. I fredags 
skedde den officiella 
invigningen av nya När-
hälsan och Folktand-
vården.

Verksamheterna som 
tidigare huserat under 
samma tak blir nu 
sambo på riktigt med 
gemensam reception.

– Vi befinner oss i 
förälskningsstadiet 
och några friktioner 
märker vi inte av, säger 
Ulf Ljungberg, chef för 
Folktandvården.

Breda leenden och många 
glada skratt. Stämningen 
var sannerligen på topp när 
den officiella invignings-
ceremonin av Närhälsan 
och Folktandvården ägde 
rum i fredags eftermiddag. 
Gunilla Wallengren från 
Arbetsgruppen för vårdcen-
tralens överlevnad hade fått 
det hedersamma uppdraget 
att klippa det blågula bandet.

På plats i folkvimlet fanns 
det tidigare kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S), som var 
med och initierade flytten av 
vårdcentralen på våren 2010.

– Jag drev frågan tillsam-
mans med Jim Aleberg (S) 
från regionen. Vi träffade 
personalen och skrev en 

Gunilla Wallengren klippte bandet och förklarade Närhälsan och Folktandvården för officiellt 
invigd på Handelsplats Älvängen. Hon flankeras av Lars-Inge Stomberg, vice ordförande i 
styrelsen för Folktandvården, Eva Herlenius, verksamhetschef Närhälsan och Jim Aleberg, 
ordförande för beställd primärvård. Jim Aleberg (S), ordförande 

för beställd primärvård.

Ulf Ljungberg, chef för Folk-
tandvården i Älvängen.

– Närhälsan och Folktandvården 
invigningsfirade

Sambo
på riktigt

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12
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ALAFORS. Smällkara-
meller, pepparkakshus 
och egna julkort.

Julpysslet på Alkot-
ten visste inga gränser.

– Ett sätt att umgås 
och ha roligt, barn och 
vuxna tillsammans, 
förklarar förskollärare 
Anna-Carin Larsson.

Pysslet föregicks av en 
sångstund, julvisor som för-
skolebarnen framförde med 
stor inlevelse och passion.

– Vi har övat jullåtar med 
barnen i en månad nu, berät-
tar Anna-Carin.

Fikabordet stod uppdukat 

samtidigt som besökarna till 
Alkottens julfirande delade 
upp sig på de olika statio-
nerna. Några valde att göra 
grisar av marsipan, andra tog 
plats på övervåningen där det 
tillverkades smällkarameller 
och julkort. Sedan fanns det 
en grupp som såg till att ta 
tag i pepparkaksbaket.

– Vi ska göra två peppar-
kakshus. Ett lottar vi ut bland 
föräldrarna, det andra sparar 
vi, säger Anna-Carin.

Julfirandet på Alkotten är 
en uppskattad tradition, som 
innebär mangrann uppslut-
ning från föräldrarna.

– Detta vill ingen missa 
och barnen ser verkligen 

fram emot den här kvällen, 
avslutar Anna-Carin Lars-
son.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. På Café 
Magnolia i Älvängen 
och Molins Café i 
Skepplanda finns fram 
till och med den 18 de-
cember julklappssäckar 
där man kan skänka 
klappar till barn som 
kanske annars inte får 
någon. 

Bakom initiativet 
står Madelene Nijland i 
samarbete med ”Su-
sannes Änglar”. 

Snart kommer tomten – men 
inte till alla.

För många barn som lever 
under den sociala normen är 
julklappar ingen självklarhet. 

På många olika håll i hela 

landet pågår just nu insam-
lingar för att fler barn ska få 
glädjas över en julklapp. 

– Det finns en del liknande 
insamlingar i Göteborg, men 
ingen här i Ale vad jag vet. 
Därför tänkte jag att om man 
startar en här så kanske fler 
har möjlighet att skänka, 
säger initiativtagare Made-
lene Nijland. 

Hon poängterar att det 
går lika bra att skänka begag-
nade leksaker som nya, så 
länge de är i fint skick.

– Det går bra att lägga 
sakerna som de är i säcken, 
men man får gärna slå in jul-
klappen och skriva på om det 
är till en flicka eller pojke och 
ungefär i vilken ålder. 

Säckarna kommer sedan 
att tas om hand av Susanne 
Bohman, eldsjälen i Nödinge 
som driver en insamling till 
hemlösa och socialt utsatta 
familjer genom facebooksi-
dan ”Susannes änglar”

– Klapparna kommer att 
delas ut till behövande famil-
jer som inte har råd att köpa 
några julklappar. De kommer 
i första hand att gå till famil-
jer i Ale som jag har kontakt 
med och finns det fler så går 
de till familjer även utanför 
kommunen, säger Susanne.

Säckarna kommer att 
finnas på caféerna fram till 
och med den 18 december. 

JOHANNA ROOS

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

Hårda eller 
mjuka paket till 
barnbarnen?
Gör det enkelt för dig, ge en 
julklapp som gör de små glada 
när de blir stora. Börja fondspara!

– Skänk ett bidrag till julklappsinsamlingen i Ale

”Förgyll ett barns jul”. Madelene Nijland, initiativtagare till julklappsinsamlingen och Sara 
Håkansson, ägare till Café Magnolia i Älvängen hoppas på att många ska vilja bidra till in-
samlingen. En säck finns även på Molins Café i Skepplanda.

Julpyssel på Alkotten

Tindra bakade en peppar-
kaka som hon genast ville 
provsmaka.

Tomten kommer inte till alla
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insändare i lokaltidningen 
och fick på så sätt fart på 
diskussionen om en flytt till 
centrum. Tanken implemen-
terades i Västra Götalandsre-
gionen och nu står vi här idag 
i nya moderna lokaler där 
tillgängligheten är betydligt 
bättre än tidigare, förklarade 
en stolt Jarl Karlsson.

Även Jim Aleberg, ord-
förande för beställd primär-
vård, såg märkbart belåten ut 
när han synade de nya loka-
lerna.

– Det är så att man längtar 
att få gå till tandläkaren.

Ulf Ljungberg menar att 

Folktandvården står sig stark 
i konkurrensen av privata 
aktörer och att flytten till 
Handelsplats Älvängen inne-
bär stora fördelar.

– Vi kommer till moderna 
lokaler, anpassade för vår 
verksamhet. Hälsa, service 
och kompetens är våra tre 
kärnvärden. Vi har många 
utbudspunkter, duktiga spe-
cialister som vi förfogar över 
inom regionen. Jag tror också 
på samarbetet med Närhäl-
san, det finns förutsättningar 
att utveckla det ytterligare, 
säger Ulf Ljungberg.

JONAS ANDERSSON
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Sedan ett par år tillbaka har 
ett gäng entusiastiska perso-
ner på kommunens arbets-
marknadsenhet (AME) på 
Vikingagården varit syssel-
satta med att sy babykläder 
och tillverka leksaker, som 
sedan via Smyrna Second 
Hand levererats till Panzi-
sjukhuset i östra Kongo, en 
provins som under senare år 
drabbats hårt av inbördes-
strider, då inte minst kvin-
norna utsatts för svåra lidan-
den genom sexuellt våld.

Nyligen besöktes enheten 
av Marie och Urban Berg 
som i flera omgångar arbetat 
vid Panzisjukhuset som mis-
sionärer, Urban som kirurg 
och Marie som barnmorska. 
Numera är hon, som pro-
fessor vid SU universitets-
sjukhuset, verksam med att 
utbilda barnmorskor såväl i 
Sverige som i Afrika.

Vid besöket visade 
makarna Berg bilder från ett 
vackert Afrikanskt landskap, 
som tyvärr skövlats genom 
många års krig. Panzisjuk-
huset har mitt i detta blivit 
en oas för mängder av kvin-
nor som utsatts för brutala 
våldtäkter med omfattande 
skador. Det är till ett anslu-
tande babyhem som AME-
enhetens babypaket fått bli 
till stor glädje, vilket kunde 
beskådas på bilderna.

För några dagar sedan 
fick sjukhusets chefsläkare 
dr Denis Mukwege motta 
Right Livelihood-priset vid 
en ceremoni i Riksdagshuset 
i Stockholm. Tidigare har 
han belönats med såväl Olof 
Palmes pris som FN:s pris 
för mänskliga rättigheter. 
Själv säger han, att han inte 
vill ha några priser utan fred 
och han har blivit en ropan-
des röst för att världen skall 
uppmärksamma och verka 
för ett slut på de pågående 
grymheterna i hans land.

Daniel Höglund

På arbetsmarknadsenheten i Häljered tillveras babypaket 
som levereras till Kongo. Nyligen hade verksamheten besök 
av Marie och Urban Berg som visade bilder från det afri-
kanska landskapet.

Bildvisning på AME

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

CHOKLAD

PRESENTER

KAFFE & TE

ÄLVÄNGEN. I fredags 
skedde den officiella 
invigningen av nya När-
hälsan och Folktand-
vården.

Verksamheterna som 
tidigare huserat under 
samma tak blir nu 
sambo på riktigt med 
gemensam reception.

– Vi befinner oss i 
förälskningsstadiet 
och några friktioner 
märker vi inte av, säger 
Ulf Ljungberg, chef för 
Folktandvården.

Breda leenden och många 
glada skratt. Stämningen 
var sannerligen på topp när 
den officiella invignings-
ceremonin av Närhälsan 
och Folktandvården ägde 
rum i fredags eftermiddag. 
Gunilla Wallengren från 
Arbetsgruppen för vårdcen-
tralens överlevnad hade fått 
det hedersamma uppdraget 
att klippa det blågula bandet.

På plats i folkvimlet fanns 
det tidigare kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S), som var 
med och initierade flytten av 
vårdcentralen på våren 2010.

– Jag drev frågan tillsam-
mans med Jim Aleberg (S) 
från regionen. Vi träffade 
personalen och skrev en 

Gunilla Wallengren klippte bandet och förklarade Närhälsan och Folktandvården för officiellt 
invigd på Handelsplats Älvängen. Hon flankeras av Lars-Inge Stomberg, vice ordförande i 
styrelsen för Folktandvården, Eva Herlenius, verksamhetschef Närhälsan och Jim Aleberg, 
ordförande för beställd primärvård. Jim Aleberg (S), ordförande 

för beställd primärvård.

Ulf Ljungberg, chef för Folk-
tandvården i Älvängen.

– Närhälsan och Folktandvården 
invigningsfirade

Sambo
på riktigt

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

CREAM Paljett-top

SÖNDAG 15 & 22 
DECEMBER HAR VI 
ÖPPET KL 11-15
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FUB:s upplevelseresa till Italien
BERLIN. Ale FUB, förening-
en för funktionshindrade, 
har genomfört ett nytt 
språk- kultur- och resepro-
jekt. 

Denna gång gick resan 
till Berlin. 

Efter otaliga träffar 
förberedelser och en del 
problem inte minst med fi-
naniseringen körde bussen 
mot söder - här följer en 
liten rapport.

Äntligen var vi på väg, nu bar 
det av till Berlin och Tommy 
Andersson skulle som van-
ligt köra bussen. "Är vi framme 
snart frågade Madeleine när 
vi gjorde första stop på Hal-
landsåsen. Långsamt börja-
de det torna upp sig ett stort oros-
moln.  En storm var på väg. De 
pratade om inställda färjor och 
stängda broar söderut i radion. 
Skulle vi hinna med sista färjan 
över till Tyskland innan stor-
men slog till på allvar? Det var 
långt ifrån säkert. Vi såg framför 
oss en natt i Danmark. Var skulle 
vi sova? Till slut kom vi till fär-
jeläget i Gedser. Färjan skulle gå 
men det var den absolut sista, alla 
andra färjor skulle ställas in den 
dagen. Tur! Överfarten blev ovan-
ligt lugn, vinden kom från rätt 
håll. Väl i Tyskland underhöll Jea-
nette Eliasson med en frågelek 
som gjorde resan kort. Det var inte 
långt kvar till Berlin.

Hotellet låg mitt i centrum 
inte långt från Kurfürstendamm. 
Rumsfördelningen gick snabbt och 
sedan åt vi en enkel måltid i mat-
salen. Det fanns också tid för en 
liten kvällspromenad för att känna 
på stadens puls. "Vilka stora bygg-
nader", sa Katrin, mycket större 
än i Göteborg. För nattlivet var vi 
alldeles för trötta.

Tisdagen var dagen för den 
stora rundturen. Bussen gick från 
hotellet klockan tio. Nu skulle vi 

titta på Berlin i dagsljus. Vi såg 
Potsdamer Platz, Brandenbur-
ger Tor,  Eastside Gallery, Riks-
dagshuset, unter den 
Linden och mycket mer. 
Vi parkerade vid Check 
Point Charlie. 

"Här gick gränsen 
mellan Öst och Väst" sa 
Peter Ekström och pekade på 
markeringen i gatan. 

Vi tittade också på resterna 
av muren och utställningen om 
Tredje Riket och dess terror. 

"Nu vill jag köpa en t-shirt" sa 
Gisela Näf. Sent på eftermidda-
gen kom vi tillbaka till hotellet. 
Senare strosade vi omkring i centr-
um och såg bland annat Gedächt-
niskirche.  

På onsdagen åkte vi till Tropi-
cal Island, en jättelik badanlägg-
ning med allt från regnskogsmil-
jö till söderhavsstrand allt detta i 
en stor hangar där man ursprung-
ligen skulle bygga luftskepp. Mitt 
på hösten, upplevde vi en dag i 32 
graders värme, som kändes som 

vilken badstrand som helst 
i högsommar. Alla trivdes, 
att vi fick en riktig schnit-
zel till lunch gjorde inte 
saken sämre. När vi kom 
tillbaka var vi trötta. Men 
Jörgen hade blivit intresse-
rad av den irländska puben i 
Europa Center och dit gick 
det efter middagen som vi åt 
på en italiensk restaurang. Det Tog 
inte lång tid innan Jörgen stod på 
scenen och jammade med musiker-
na, ett sant genombrott för Jörgen 
i Berlin. "Det där var väldigt nice" 
sa han dagen efter

På torsdagen fanns det tid att 
följa de egna intressena. En del 
gick på museum, andra tittade på 

staden. Frida sa att hon bara måste 
till Alexanderplatz och så blev 
det. En grupp åkte till Potsdam 
för att titta på Fredrik den stores 
slott Sans soucis. "Fin byggnad" sa 
Stefan, med tanke på att det var en 
sommarstuga. 

Även denna kväll gick vi efter 
middagen till den irländska puben, 

Halloween party stod på program-
met.
Hemfärden på fredagen blev lugn 
och när kom fram till Ale gym-
nasium på kvällen var nog alla 
trötta men också mycket nöjda och 
glada. FUB har gjort det igen-ska-
pade minnen för livet. 

 Ale FUB
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resan möjlig!
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Ett glatt gäng inte långt från Check Point Charlie mitt i Berlin.

Ale FUB reste till Berlin med Sohlberg Buss, 35 personer klev ombord.
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ALAFORS. Först Simone 
och sedan Sven.

Ale Els ledningsnät 
har stått pall båda 
dessa stormar.

– Vi hade inte ett 
enda samtal under 
torsdagskvällen och 
natten, förklarar Jan 
Mohr, planeringschef på 
Ale El.

Simone märktes knappt av, 
stormen Sven slog till med 
större kraft i Ale. Ändå blev 
det ett förhållandevis lugnt 

dygn för personalen på Ale 
El.

– Elbolag i närområdet 
har haft det betydligt mer 
bekymmersamt än oss. Vi har 
inte nåtts av ett enda samtal 
angående strömlöshet. Däre-
mot har vi haft några påring-
ningar om nedfallna träd på 
våra isolerade luftledningar, 
men det har inte genererat 
någon strömlöshet, berättar 
Jan Mohr.

– Senare på fredagen 
beslutade vi dock om att 
bryta strömmen för 23 abon-
nenter för att ta bort ett 

träd som låg på en luftkabel. 
Avbrottet varade i cirka 30 
minuter.

Vad är förklaringen?
– Vi har ett väldigt drift-

säkert nät. I första hand 
handlar det om att vi har bra 
ledningsgator där vi har luft-
burna ledningar. Sedan har 
vi ett mekaniskt starkt nät. 
Detta i kombination med att 
vi får mer och mer jordkabel 
minimerar risken för stör-
ningar. Det är en rad fakto-
rer som spelar in, avslutar Jan 
Mohr.

JONAS ANDERSSON

Elnätet stod pall för stormen Sven
Jan Mohr, planeringschef Ale El.

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

www.svenskfast.se

Högtid att sälja.
 
 

svenskfast.se  

Alla samarbetspartners, 
medlemmar, 

medhjälpare och alebor 
önskar vi en 

riktigt God jul 
& ett Gott Nytt år!

www.vakna.ale.se

önskar
vi på Ale Torg

God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt fram till jul 
och i mellandagarna.



alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 50  |   201314

FUB:s upplevelseresa till Italien
BERLIN. Ale FUB, förening-
en för funktionshindrade, 
har genomfört ett nytt 
språk- kultur- och resepro-
jekt. 

Denna gång gick resan 
till Berlin. 

Efter otaliga träffar 
förberedelser och en del 
problem inte minst med fi-
naniseringen körde bussen 
mot söder - här följer en 
liten rapport.

Äntligen var vi på väg, nu bar 
det av till Berlin och Tommy 
Andersson skulle som van-
ligt köra bussen. "Är vi framme 
snart frågade Madeleine när 
vi gjorde första stop på Hal-
landsåsen. Långsamt börja-
de det torna upp sig ett stort oros-
moln.  En storm var på väg. De 
pratade om inställda färjor och 
stängda broar söderut i radion. 
Skulle vi hinna med sista färjan 
över till Tyskland innan stor-
men slog till på allvar? Det var 
långt ifrån säkert. Vi såg framför 
oss en natt i Danmark. Var skulle 
vi sova? Till slut kom vi till fär-
jeläget i Gedser. Färjan skulle gå 
men det var den absolut sista, alla 
andra färjor skulle ställas in den 
dagen. Tur! Överfarten blev ovan-
ligt lugn, vinden kom från rätt 
håll. Väl i Tyskland underhöll Jea-
nette Eliasson med en frågelek 
som gjorde resan kort. Det var inte 
långt kvar till Berlin.

Hotellet låg mitt i centrum 
inte långt från Kurfürstendamm. 
Rumsfördelningen gick snabbt och 
sedan åt vi en enkel måltid i mat-
salen. Det fanns också tid för en 
liten kvällspromenad för att känna 
på stadens puls. "Vilka stora bygg-
nader", sa Katrin, mycket större 
än i Göteborg. För nattlivet var vi 
alldeles för trötta.

Tisdagen var dagen för den 
stora rundturen. Bussen gick från 
hotellet klockan tio. Nu skulle vi 

titta på Berlin i dagsljus. Vi såg 
Potsdamer Platz, Brandenbur-
ger Tor,  Eastside Gallery, Riks-
dagshuset, unter den 
Linden och mycket mer. 
Vi parkerade vid Check 
Point Charlie. 

"Här gick gränsen 
mellan Öst och Väst" sa 
Peter Ekström och pekade på 
markeringen i gatan. 

Vi tittade också på resterna 
av muren och utställningen om 
Tredje Riket och dess terror. 

"Nu vill jag köpa en t-shirt" sa 
Gisela Näf. Sent på eftermidda-
gen kom vi tillbaka till hotellet. 
Senare strosade vi omkring i centr-
um och såg bland annat Gedächt-
niskirche.  

På onsdagen åkte vi till Tropi-
cal Island, en jättelik badanlägg-
ning med allt från regnskogsmil-
jö till söderhavsstrand allt detta i 
en stor hangar där man ursprung-
ligen skulle bygga luftskepp. Mitt 
på hösten, upplevde vi en dag i 32 
graders värme, som kändes som 

vilken badstrand som helst 
i högsommar. Alla trivdes, 
att vi fick en riktig schnit-
zel till lunch gjorde inte 
saken sämre. När vi kom 
tillbaka var vi trötta. Men 
Jörgen hade blivit intresse-
rad av den irländska puben i 
Europa Center och dit gick 
det efter middagen som vi åt 
på en italiensk restaurang. Det Tog 
inte lång tid innan Jörgen stod på 
scenen och jammade med musiker-
na, ett sant genombrott för Jörgen 
i Berlin. "Det där var väldigt nice" 
sa han dagen efter

På torsdagen fanns det tid att 
följa de egna intressena. En del 
gick på museum, andra tittade på 

staden. Frida sa att hon bara måste 
till Alexanderplatz och så blev 
det. En grupp åkte till Potsdam 
för att titta på Fredrik den stores 
slott Sans soucis. "Fin byggnad" sa 
Stefan, med tanke på att det var en 
sommarstuga. 

Även denna kväll gick vi efter 
middagen till den irländska puben, 

Halloween party stod på program-
met.
Hemfärden på fredagen blev lugn 
och när kom fram till Ale gym-
nasium på kvällen var nog alla 
trötta men också mycket nöjda och 
glada. FUB har gjort det igen-ska-
pade minnen för livet. 

 Ale FUB

TACK för att ni gjorde 
resan möjlig!

GR
ÖN

NÄS AUTOSERVICE AB

ÄLVÄNGEN

Tel. 0303-33 83 36

-

vilken badstrand som helst

Frida Schneider på Alexan-

derplatz.

Tropical Island, en jättelik badanlägg-

ning med regnskog och söderhavsmiljö.

titta på Berlin i dagsljus Vi såg

Brandenburger Tor, en av Berlins mest 

kända sevärdheter, besöktes.

t 
D T d F id h b å H ll d å

Ett glatt gäng inte långt från Check Point Charlie mitt i Berlin.

Ale FUB reste till Berlin med Sohlberg Buss, 35 personer klev ombord.

Älvängen

Älvängen

TACK till våra 
vänner på 
Facebook!

NOLS BYGG AB

2013  |   vecka 50  |   nummer 45  |   alekuriren 15

ALAFORS. Först Simone 
och sedan Sven.

Ale Els ledningsnät 
har stått pall båda 
dessa stormar.

– Vi hade inte ett 
enda samtal under 
torsdagskvällen och 
natten, förklarar Jan 
Mohr, planeringschef på 
Ale El.

Simone märktes knappt av, 
stormen Sven slog till med 
större kraft i Ale. Ändå blev 
det ett förhållandevis lugnt 

dygn för personalen på Ale 
El.

– Elbolag i närområdet 
har haft det betydligt mer 
bekymmersamt än oss. Vi har 
inte nåtts av ett enda samtal 
angående strömlöshet. Däre-
mot har vi haft några påring-
ningar om nedfallna träd på 
våra isolerade luftledningar, 
men det har inte genererat 
någon strömlöshet, berättar 
Jan Mohr.

– Senare på fredagen 
beslutade vi dock om att 
bryta strömmen för 23 abon-
nenter för att ta bort ett 

träd som låg på en luftkabel. 
Avbrottet varade i cirka 30 
minuter.

Vad är förklaringen?
– Vi har ett väldigt drift-

säkert nät. I första hand 
handlar det om att vi har bra 
ledningsgator där vi har luft-
burna ledningar. Sedan har 
vi ett mekaniskt starkt nät. 
Detta i kombination med att 
vi får mer och mer jordkabel 
minimerar risken för stör-
ningar. Det är en rad fakto-
rer som spelar in, avslutar Jan 
Mohr.

JONAS ANDERSSON

Elnätet stod pall för stormen Sven
Jan Mohr, planeringschef Ale El.

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

www.svenskfast.se

Högtid att sälja.
 
 

svenskfast.se  

Alla samarbetspartners, 
medlemmar, 

medhjälpare och alebor 
önskar vi en 

riktigt God jul 
& ett Gott Nytt år!

www.vakna.ale.se

önskar
vi på Ale Torg

God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt fram till jul 
och i mellandagarna.



alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 50  |   201316

SKEPPLANDA. Skepp-
landa bibliotek fick 
förra måndagen cele-
bert besök.

Regissören och pro-
ducenten David Färd-
mar och skådespelaren 
Adam Lundgren, båda 
uppvuxna på orten, var 
tillbaka på hemmaplan 
för att inför många 
besökare ge en inblick 
i filmens och teaterns 
värld.

De började båda sin skådespe-
larbana på julföreställningar 
under skoltiden i Skepplanda. 

Idag har deras färdigheter 
tagit dem ända till såväl bio-
duken som de stora teatersce-
nerna. 

Adam Lundgren sågs 
senast som huvudrollsinne-
havaren i höstens storfilm 
”Känn ingen sorg”, baserad 
på Håkan Hellströms texter 
och musik. Filmen innebar 
ett stort genombrott och han 
blev snabbt ”Pål”, Hellströms 
alter ego, med hela Svenska 
folket. Att han dessförinnan 
även spelat en av huvudrol-
lerna i Jonas Gardells hyllade 
tv-serie ”Torka aldrig tårar 
utan handskar”, har inte gjort 
honom mindre folkkär.

Han har nu tagit klivet in 
på teaterscenen där han under 

hösten haft en roll i föreställ-
ningen ”Frun från havet” och i 
slutet av januari är det premiär 
för ”Faust och Faustin och ut”.

David Färdmar, regissör, 
manusförfattare, producent 
och rollbesättare på Rolands 
Hörna Film, har nyligen 
producerat kortfilmen ”Ett 
sista farväl” med Tomas von 
Brömssen i huvudrollen. 

Han visade under kvällen 
även några trailers från sina 
olika projekt och berättade 
bland annat om vad rollbesätt-
ning, som han sysslar mycket 
med, innebär.

– Det var riktigt nervöst att 
vara på hemmaplan och berätta 
om det man gör. Många 
bekanta ansikten syntes bland 
åhörarna och det var roligt 
att de lyssnade så intresserat. 
Det var verkligen en ära att bli 
inbjuden. 

”Ödmjuka killar”
Inom en snar framtid hoppas 
David även på att kunna 
påbörja sitt, som han själv 
säger, evighetsprojekt. 

– Att skriva ett långfilms-
manus är något jag alltid velat 
göra. 

De två framgångsrika 
skepplandasönerna har genom 
åren även samverkat i ett antal 
projekt, bland annat i kortfil-
men Love, vars succé spridit 
sig över hela världen. 

När Skepplanda bibliotek i 
samband med 40-årsjubeleet 
bjöd in dem att möta ortsborna 
visade sig intresset vara stort. 
Samma kväll gästade även den 
färggranna ukulelegruppen ”4 
strängar i rött och lila” som 
bjöd på glad musik.

– Det kom ovanligt mycket 
folk, mellan 50 och 60 åhörare 
och så mycket unga har vi nog 
inte haft här förut. Det var 

spännande att höra om hur de 
hamnade där de är idag, om 
deras resa från Skepplanda 
till filmen och teaterns värld. 
Det är dessutom två väldigt 
ödmjuka killar och många 
gamla skolkompisar och när-
boende var såklart nyfikna 
på att höra deras berättelser, 
säger bibliotekarien Elinor 
Johnson. 

JOHANNA ROOS

– Adam Lundgren och David Färdmar gästade Skepplanda bibliotek

Tillbaka där allting började

SKEPPLANDA. Bibliote-
kets Vänner uppmärk-
sammade Skepplanda 
bibliotek i samband 
med deras 40-årsjubi-
leum.

Jubilaren själv fick 
emellertid ingen pre-
sent.

– Istället väljer vi att 
ge varsin bok till er i 
årskurs 3 på Garnvin-
deskolan, förklarade 
Gunilla Andersson som 
snabbt gjorde sig popu-
lär hos barnen.

När eleverna från årskurs 3 
kom till Skepplanda bibliotek 
i måndags morse för att låna 
böcker fick de en glad över-
raskning. Gunilla Andersson 
från Bibliotekets Vänner fanns 
på plats med en korg fylld av 
böcker.

– Kalas brukar innebära 

paket till den som fyller år. Vi 
tycker dock att ni ska få en pre-
sent med er hem. Var och en 
av er får Lasse Majas Detektiv-
byrå – Cykelmysteriet.

Glädjen hos eleverna var 
naturligtvis stor. Martin Wid-
mark är en populär författare.

– Den här boken kom i 
höstas, så jag tror inte så många 
har hunnit läsa den, säger bib-
liotekarie Hanna Antelid.

– Martin Widmark är läsam-
bassadör som driver projektet 
”En läsande klass”. Det är en 
femårig satsning för att öka 
svenska barn och ungdomars 
läsförmåga, berättar Hanna.

Hur är det med läslusten 
hos skolbarnen?

– Entusiasmen är det inget 
fel på. Tyvärr har en del läshin-
der. Studier visar att läsför-
mågan försämras hos svenska 
skolbarn och det måste vi ta på 
allvar, avslutar Hanna Antelid.

JONAS ANDERSSON

Bokutdelning i Skepplanda

Boken var en utmärkt present tyckte eleverna i årskurs 3 på 
Garnvindeskolan.

Celebert besök. David Färdmar och Adam Lundgren med 
bibliotekarierna Hanna Antelid och Elinor Johnson.
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bibliotekarierna Hanna Antelid och Elinor Johnson.
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Stänger inga dörrar
Sång, innebandy, långresor och flera olika arbeten.

Många intressen ska rymmas i Stina Johanssons liv och hon har plats för dem alla.
Som körledare för Ale Lucia ser hon fram emot en stämningsfull kväll.

I år är du körledare för 
Ale Lucia. Berätta, hur 
ser upplägget ut?
– Det är lite nystart med 
några förändringar. Till 
exempel är det bara fem i 
truppen jämfört med sju 
tidigare. Jag vill hellre satsa 
på kvaliteten och dessa tjejer 
låter fantastiska tillsammans. 
Vi har plockat bort några 
gamla låtar och lagt till lite 
nytt för att få en lagom mix. 
Dessa tjejer har mycket pop 
i sig och det har vi tagit till-
vara på, samtidigt som vi 
bevarat det traditionella och 
i vissa fall gått tillbaka till 
det riktigt gamla. En del 
låtar ska man inte röra alls 
och det finns inget vackrare 
än när ”Nu tändas tusen 
juleljus” får dynamik.

Du har själv varit med i 
luciatruppen…
– Ja, 2006, men redan tre 
år tidigare var jag för första 
gången med och hjälpte till. 
Eftersom mamma alltid varit 
engagerad i Ale Lucia fick 
jag vara med tidigt. 2007 var 

första året på Furulund och 
när jag sedan blev tillfrågad 
av Ahlafors IF att leda kören 
var det inget att tveka på.

Vad har du annars för 
relation till julen?
– Jag tycker inte om köp-
hetsen och allt sådant som 
hör julen till, men jag gillar 
julstämningen och sjunga 
jullåtar i kyrkan. På lucia 
blir det är oerhörd värme på 
scenen, trots att alla står ute 
i kylan med stora jackor och 
det tycker jag om.

När hittade du din egen 
sångtalang?
– Första gången jag stod på 
scen var i en Astrid Lind-
gren-kavalkad när jag var 
nio år då jag sjöng varg-
sången ur Ronja Rövardot-
ter. Sedan jag var 12 har 
jag sjungit för Ingegerd 
Andersson, som jag sedan 
hade som lärare på Ale gym-
nasium. 

Ditt andra stora intresse 
är att resa. Vilket är ditt 

starkaste minne från 
tiden som au pair i Nya 
Zeeland?
– Att hoppa Bungyjump! 
På min 20-årsdag överras-
kade min värdfamilj och 
mina vänner mig. Jag fick 
ha på mig ögonbindel när 
vi åkte till den högsta bron 
på Nordön. Det var en helt 
fantastisk känsla! Efter det 
har jag hoppat två gånger 
till och skulle gärna göra det 
igen. För övrigt var resan 
till Nya Zeeland det bästa 
jag gjort och jag har även 
varit tillbaka en gång och 
hälsat på. 

Hur ser framtidsplanerna 
ut?
– Jag vill hålla på med musik 
och planen är att starta ett 
företag eller en hobbyverk-
samhet. Sedan har jag sökt 
lite utbildningar till våren. 
Jag tycker om så många 
saker och vill ha möjlighe-
ten att göra det som faller 
mig in. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Stina Johansson
Ålder: 23
Bor: I Nol (men vi får se hur 
länge till…)
Gör: Körledare för Ale Lucia. 
Jobbar på Himlaskolan samt 
extra på Shell i Nol. Är även 
utbildad friskvårdsterapeut.
Intressen: Resa och uppleva, 
innebandy, läsa, musik
Lyssnar på: Allt, så länge texten 
säger mig något
Ser helst på tv: ”Jag är en riktig 
komeditjej”
Drömresa: Alla kontinenter jag 
ännu inte besökt
Ser mest fram emot i jul: ”Är 
ingen julmänniska, men att leda 
Ale Lucia ska bli jätteroligt.”
Önskar sig i julklapp: Kulturupp-

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  
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Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
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David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Enkelt och lättskött boende!

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

Pris 2.195.000:- som utgångspris. 
Ring för visning.
Adress Klockarevägen 12D.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Snygg 2:a med låg avgift!

Välkommen till denna ljusa, trivsamma och mycket snygga 2:a i liten och
välskött förening. Låg avgift på endast 2 422 kr/månad. Fiberkabel och
p-plats ingår. Nära pendeltågsstationen som tar dig till Göteborg på ca
12 minuter.  Vån. 1/3. 52 kvm. Avg. 2.422:- 

Pris 695.000:- som utgångspris.
Visas enligt överenskommelse. 
Nordgärdesvägen 9A.

Nödinge
Surte
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SKEPPLANDA. Ett 
bättre utfall än vad 
både tjänstemän och 
politiker hade vågat 
drömma om.

Meröppet bibliotek 
har utvecklat sig till en 
formidabel succé.

– Besöksfrekvensen 
har ökat med 67 % 
under perioden juli-
oktober jämfört med 
samma tid förra året, 
förklarar bibliotekschef 
Eva Bünger.

Invigningen av Meröppet 
bibliotek i Surte och i Skepp-
landa ägde rum den första 
respektive femtonde juni. 
Förväntningarna var stora, 
men att responsen skulle bli 
så överväldigande hade inte 
någon kunnat förutspå.

– Det är helt fantastiskt! 
Visionen om att biblioteken 
på dessa båda orter skulle 
bli ett extra vardagsrum för 
invånarna har slagit in till 
fullo, säger ordföranden i 
Kultur- och fritidsnämnden 
Isabell Korn (M).

– I samband med sats-
ningen på Meröppet bib-
liotek bestämde vi oss för 
att göra en uppfräschning 
av lokalerna i Surte och i 
Skepplanda. Inte nog med att 
den nya tekniken tog plats, 
det målades om och miljön 
moderniserades. Det skedde 
ett ansiktslyft som var välbe-
hövligt, säger Isabell.

Ale kommun var först i 
Västsverige med Meröppet 

bibliotek. Konceptet sprider 
sig nu som en löpeld genom 
landet. Många kommuner 
tar efter den satsning som 
har sitt ursprung i Danmark.

– Vi var långt gångna på 
min tidigare arbetsplats i 
Partille och jag gjorde stu-
diebesök i Danmark. Därför 
blev jag väldigt entusiastisk 
när jag kom till Ale kommun 
och hörde om deras planer, 
säger Eva Bünger.

Även om besöksfrekven-
sen skjutit i höjden och utlå-
ningen ökat med över 20 %, 
så är det ändå inte det som 
glädjer Isabell Korn allra 
mest.

– Det är att farhågorna om 
en ökad skadegörelse inte 
har besannats. Låntagarna 
har växt med uppgiften. De 

tycker om sitt bibliotek och 
vårdrar det därefter, säger 
Isabell.

Ett konstaterande som 
Ellinor Johnson, bib-
liotekarie i Skepplanda, kan 
understryka.

– Visst ser vi att folk har 
varit runt i hyllorna på kvälls-
tid, men det är så vi vill att det 
ska vara. Någon skadegörelse 
eller stöld har vi inte märkt 
av. Folk lägger pengar på 
disken när de köper begag-
nade böcker att ta med sig 
hem, förklarar Ellinor.

Får vi fler Meröppna 
bibliotek i Ale?

– Vi har beslutat att göra 
en utredning av biblioteket 
i Nödinge. Här ställer huset 
till vissa problem, men vi vill 
ändå utreda möjligheten, 

säger Isabell Korn.
Hur blir det med Älv-

ängen?
– Här tittar vi på lite nya 

former. Tjänstemännen har 
fått i uppdrag att försöka 
finna en lämplig lokal för 
ett folkbibliotek i centrum. 
Självklart skulle det också bli 
ett Meröppet bibliotek i så 
fall samtidigt som nuvarande 
verksamhet i Aroseniussko-
lan då skulle övergå att bli ett 
renodlat skolbibliotek, säger 
Isabell Korn.

När skulle denna vision 
kunna bli verklighet?

– Det är för tidigt att svara 
på den frågan, men rimligt är 
inom ett par år, avslutar Isa-
bell Korn. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ellinor Johnson, bibliotekarie i Skepplanda, Eva Bünger, bibliotekschef, och Isabell Korn, 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, kan glatt konstatera att Meröppet bibliotek i Skepp-
landa och i Surte har blivit en lyckad satsning.

Meröppet bibliotek – en formidabel succé!

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

Välj den  
mäklare som 
har köparna!

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

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

www.svenskfast.se

SURTE. Att jobba som 
deltidbrandman är beri-
kande.

Det anser Rose-Marie 
Larsson som rekom-
menderar andra att 
följa i hennes spår nu 
när Bohus Räddnings-
tjänstförbund behöver 
komplettera sin perso-
nalstyrka.

– Ett roligt och spän-
nande inslag i varda-
gen, säger Rose-Marie 
till lokaltidningen.

Rose-Marie Larsson började 
sin anställning inom rädd-
ningstjänsten för fyra och 
ett halvt år sedan – på Surte 
brandstation. Dessförin-
nan hade hon studerat SMO 
(Skydd mot olyckor) med 
praktiken förlagd till Kung-
älvs brandstation.

– Det var så jag kom i 
kontakt med räddningstjäns-
ten. Min förhoppning är att 
kunna bli brandman på heltid 
vad det lider, förklarar Rose-
Marie Larsson.

Rose-Marie är ensam 
kvinna i BORF:s personal-
grupp på den här sidan älven. 
Avsaknaden av kvinnliga kol-
legor är dock inget bekym-
mer.

– Jag känner mig som en 
i gänget, trots att det bara 
är män på stationen. Du 
blir som du umgås, skrattar 
Rose-Marie men tillägger 
samtidigt:

– Visst hade det varit roligt 
med en kvinnlig kollega. 
Detta är ett yrke för både 

män och kvinnor.
Viktigaste egenskapen 

för den som funderar på att 
bli brandman?

– Du ska kunna jobba i 
grupp. Du ska tycka om att 
arbeta med människor och 
att möta människor. Det är 
vad vårt jobb går ut på.

Hur är det med den 
fysiska och mentala styr-
kan?

– Det är klart att du får se 
en hel del. Det är speciellt 
att jobba som deltidsbrand-
man på orten där du bor. I 
samband med uttryckningar 
är sannolikheten stor att du 
träffar på folk du känner.

– Även om det krävs en 
viss fysisk styrka, så är uthål-
ligheten viktigare. Stress-
tålighet är en annan positiv 
egenskap i det här jobbet. 
Sedan är det inte fel om man 
är lite praktiskt lagd.

Vad är det bästa med 
jobbet som deltidsbrand-
man?

– De varierande arbets-
uppgifterna. Ena dagen kan 
det vara en trafikolycka, nästa 
livräddning av djur, en över-
svämning eller ladugårds-
brand. Du vet aldrig vad som 
väntar dig. Du får förbereda 
dig så gott det går. Känslan 
av att få hjälpa människor 
som råkat illa ut är det som 
driver dig, säger Rose-Marie 
Larsson.

Räddningstjänstpersonal 
i beredskap söks till statio-
nerna i Surte och i Nol.

JONAS ANDERSSON

I samband med tidtabell-
skiftet den 15 december sker 
stora förändringar i tågtrafi-
ken i Västsverige. Resandet 
med Västtrafiks tåg har ökat 
med 15 procent under året 
och för att ta hand om alla 
nya resenärer blir det flera 
nya avgångar.

Alependeln får två nya 
tidiga helgturer från Göte-
borg (05.20) och Älvängen 
(05.58).

Den nya tidtabellen leder 
till långa bytestider till buss 
för vissa resenärer. Det 
gäller främst ett antal buss-

linjer utmed Alingsåspen-
deln. I slutet av januari nästa 
år sker en justering till mer 
normala bytestider.

– Vi har fokuserat på att 
ta fram en så bra lösning 
som möjligt som också 
håller över tid, vilket var 
praktiskt möjligt först i 
januari. Vi hoppas att våra 
resenärer har överseende 
med något längre bytesti-
der under de här veckorna, 
säger Andreas Almquist, 
utvecklingschef på Väst-
trafik.

Två nya helgturer för Alependeln

Skepplanda-
Hålanda av-
njöt julbord
I torsdags förra veckan 
var det dags för Skepp-
landa-Hålanda SPF att 
avnjuta sitt sedvanliga jul-
bord. Drygt 130 medlem-
mar samlades i Skepplanda 
bygdegård och stämningen 
var på topp. Evas Mat-
glädje från Nol hade dukat 
upp ett stort och välsma-
kande julbord, där ingen-
ting saknades. Kanske var 
våra magar inte beredda på 
så mycket mat så vi var en 
aning “dästa” efteråt.

Underhållningen stod, 
som vanligt vid detta till-
fälle, Gunilla och Lars-
Göran för vilka i år var 
förstärkta med Knut-Erik. 
Det var härlig julmusik 
och sånger som även vi 
ombads vara med i, om det 
förgyllde sången vill vi låta 
vara osagt.

Efter några timmar i 
denna goda stämning och 
magarna fyllda av god 
mat, en och annan hade 
dessutom vunnit på lotte-
riet, var det dags att traska 
hemåt.

De boulespelare som 
var med träffades på fredag 
förmiddag och hade sin 
novemberfest. Det serve-
rades landgång, kaffe och 
prisutdelning. Våra magar 
blev verkligen uttänjda 
dessa två dagar.          

Rose-Marie redo
att rycka ut

– BORF söker fler deltidsbrandmän

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Rose-Marie Larsson 
har arbetat på Surte brandstation i fyra och ett halvt år. 
Hon stortrivs med jobbet och med arbetskamraterna.
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SKEPPLANDA. Ett 
bättre utfall än vad 
både tjänstemän och 
politiker hade vågat 
drömma om.

Meröppet bibliotek 
har utvecklat sig till en 
formidabel succé.

– Besöksfrekvensen 
har ökat med 67 % 
under perioden juli-
oktober jämfört med 
samma tid förra året, 
förklarar bibliotekschef 
Eva Bünger.

Invigningen av Meröppet 
bibliotek i Surte och i Skepp-
landa ägde rum den första 
respektive femtonde juni. 
Förväntningarna var stora, 
men att responsen skulle bli 
så överväldigande hade inte 
någon kunnat förutspå.

– Det är helt fantastiskt! 
Visionen om att biblioteken 
på dessa båda orter skulle 
bli ett extra vardagsrum för 
invånarna har slagit in till 
fullo, säger ordföranden i 
Kultur- och fritidsnämnden 
Isabell Korn (M).

– I samband med sats-
ningen på Meröppet bib-
liotek bestämde vi oss för 
att göra en uppfräschning 
av lokalerna i Surte och i 
Skepplanda. Inte nog med att 
den nya tekniken tog plats, 
det målades om och miljön 
moderniserades. Det skedde 
ett ansiktslyft som var välbe-
hövligt, säger Isabell.

Ale kommun var först i 
Västsverige med Meröppet 

bibliotek. Konceptet sprider 
sig nu som en löpeld genom 
landet. Många kommuner 
tar efter den satsning som 
har sitt ursprung i Danmark.

– Vi var långt gångna på 
min tidigare arbetsplats i 
Partille och jag gjorde stu-
diebesök i Danmark. Därför 
blev jag väldigt entusiastisk 
när jag kom till Ale kommun 
och hörde om deras planer, 
säger Eva Bünger.

Även om besöksfrekven-
sen skjutit i höjden och utlå-
ningen ökat med över 20 %, 
så är det ändå inte det som 
glädjer Isabell Korn allra 
mest.

– Det är att farhågorna om 
en ökad skadegörelse inte 
har besannats. Låntagarna 
har växt med uppgiften. De 

tycker om sitt bibliotek och 
vårdrar det därefter, säger 
Isabell.

Ett konstaterande som 
Ellinor Johnson, bib-
liotekarie i Skepplanda, kan 
understryka.

– Visst ser vi att folk har 
varit runt i hyllorna på kvälls-
tid, men det är så vi vill att det 
ska vara. Någon skadegörelse 
eller stöld har vi inte märkt 
av. Folk lägger pengar på 
disken när de köper begag-
nade böcker att ta med sig 
hem, förklarar Ellinor.

Får vi fler Meröppna 
bibliotek i Ale?

– Vi har beslutat att göra 
en utredning av biblioteket 
i Nödinge. Här ställer huset 
till vissa problem, men vi vill 
ändå utreda möjligheten, 

säger Isabell Korn.
Hur blir det med Älv-

ängen?
– Här tittar vi på lite nya 

former. Tjänstemännen har 
fått i uppdrag att försöka 
finna en lämplig lokal för 
ett folkbibliotek i centrum. 
Självklart skulle det också bli 
ett Meröppet bibliotek i så 
fall samtidigt som nuvarande 
verksamhet i Aroseniussko-
lan då skulle övergå att bli ett 
renodlat skolbibliotek, säger 
Isabell Korn.

När skulle denna vision 
kunna bli verklighet?

– Det är för tidigt att svara 
på den frågan, men rimligt är 
inom ett par år, avslutar Isa-
bell Korn. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ellinor Johnson, bibliotekarie i Skepplanda, Eva Bünger, bibliotekschef, och Isabell Korn, 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, kan glatt konstatera att Meröppet bibliotek i Skepp-
landa och i Surte har blivit en lyckad satsning.

Meröppet bibliotek – en formidabel succé!
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SURTE. Att jobba som 
deltidbrandman är beri-
kande.

Det anser Rose-Marie 
Larsson som rekom-
menderar andra att 
följa i hennes spår nu 
när Bohus Räddnings-
tjänstförbund behöver 
komplettera sin perso-
nalstyrka.

– Ett roligt och spän-
nande inslag i varda-
gen, säger Rose-Marie 
till lokaltidningen.

Rose-Marie Larsson började 
sin anställning inom rädd-
ningstjänsten för fyra och 
ett halvt år sedan – på Surte 
brandstation. Dessförin-
nan hade hon studerat SMO 
(Skydd mot olyckor) med 
praktiken förlagd till Kung-
älvs brandstation.

– Det var så jag kom i 
kontakt med räddningstjäns-
ten. Min förhoppning är att 
kunna bli brandman på heltid 
vad det lider, förklarar Rose-
Marie Larsson.

Rose-Marie är ensam 
kvinna i BORF:s personal-
grupp på den här sidan älven. 
Avsaknaden av kvinnliga kol-
legor är dock inget bekym-
mer.

– Jag känner mig som en 
i gänget, trots att det bara 
är män på stationen. Du 
blir som du umgås, skrattar 
Rose-Marie men tillägger 
samtidigt:

– Visst hade det varit roligt 
med en kvinnlig kollega. 
Detta är ett yrke för både 

män och kvinnor.
Viktigaste egenskapen 

för den som funderar på att 
bli brandman?

– Du ska kunna jobba i 
grupp. Du ska tycka om att 
arbeta med människor och 
att möta människor. Det är 
vad vårt jobb går ut på.

Hur är det med den 
fysiska och mentala styr-
kan?

– Det är klart att du får se 
en hel del. Det är speciellt 
att jobba som deltidsbrand-
man på orten där du bor. I 
samband med uttryckningar 
är sannolikheten stor att du 
träffar på folk du känner.

– Även om det krävs en 
viss fysisk styrka, så är uthål-
ligheten viktigare. Stress-
tålighet är en annan positiv 
egenskap i det här jobbet. 
Sedan är det inte fel om man 
är lite praktiskt lagd.

Vad är det bästa med 
jobbet som deltidsbrand-
man?

– De varierande arbets-
uppgifterna. Ena dagen kan 
det vara en trafikolycka, nästa 
livräddning av djur, en över-
svämning eller ladugårds-
brand. Du vet aldrig vad som 
väntar dig. Du får förbereda 
dig så gott det går. Känslan 
av att få hjälpa människor 
som råkat illa ut är det som 
driver dig, säger Rose-Marie 
Larsson.

Räddningstjänstpersonal 
i beredskap söks till statio-
nerna i Surte och i Nol.

JONAS ANDERSSON

I samband med tidtabell-
skiftet den 15 december sker 
stora förändringar i tågtrafi-
ken i Västsverige. Resandet 
med Västtrafiks tåg har ökat 
med 15 procent under året 
och för att ta hand om alla 
nya resenärer blir det flera 
nya avgångar.

Alependeln får två nya 
tidiga helgturer från Göte-
borg (05.20) och Älvängen 
(05.58).

Den nya tidtabellen leder 
till långa bytestider till buss 
för vissa resenärer. Det 
gäller främst ett antal buss-

linjer utmed Alingsåspen-
deln. I slutet av januari nästa 
år sker en justering till mer 
normala bytestider.

– Vi har fokuserat på att 
ta fram en så bra lösning 
som möjligt som också 
håller över tid, vilket var 
praktiskt möjligt först i 
januari. Vi hoppas att våra 
resenärer har överseende 
med något längre bytesti-
der under de här veckorna, 
säger Andreas Almquist, 
utvecklingschef på Väst-
trafik.

Två nya helgturer för Alependeln

Skepplanda-
Hålanda av-
njöt julbord
I torsdags förra veckan 
var det dags för Skepp-
landa-Hålanda SPF att 
avnjuta sitt sedvanliga jul-
bord. Drygt 130 medlem-
mar samlades i Skepplanda 
bygdegård och stämningen 
var på topp. Evas Mat-
glädje från Nol hade dukat 
upp ett stort och välsma-
kande julbord, där ingen-
ting saknades. Kanske var 
våra magar inte beredda på 
så mycket mat så vi var en 
aning “dästa” efteråt.

Underhållningen stod, 
som vanligt vid detta till-
fälle, Gunilla och Lars-
Göran för vilka i år var 
förstärkta med Knut-Erik. 
Det var härlig julmusik 
och sånger som även vi 
ombads vara med i, om det 
förgyllde sången vill vi låta 
vara osagt.

Efter några timmar i 
denna goda stämning och 
magarna fyllda av god 
mat, en och annan hade 
dessutom vunnit på lotte-
riet, var det dags att traska 
hemåt.

De boulespelare som 
var med träffades på fredag 
förmiddag och hade sin 
novemberfest. Det serve-
rades landgång, kaffe och 
prisutdelning. Våra magar 
blev verkligen uttänjda 
dessa två dagar.          

Rose-Marie redo
att rycka ut

– BORF söker fler deltidsbrandmän

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Rose-Marie Larsson 
har arbetat på Surte brandstation i fyra och ett halvt år. 
Hon stortrivs med jobbet och med arbetskamraterna.
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ÄLVÄNGEN. Mobilizera 
har ett drygt 50-tal 
butiker i landet.

Den senaste i raden 
öppnade på Handels-
plats Älvängen förra 
helgen.

– Här ska kunderna 
känna sig trygga. Vi 
ser till att de kommer 
igång med sin telefon 
och skulle det uppstå 
några problem tar vi 
hand om dem också, 
försäkrar franchise-
tagare Rickard Bäck-
ström.

Rickard Bäckström driver 
även Mobilizeras butik i 
Lerum. Den enheten öpp-
nade i april och när tillfället 
dök upp om en lokal på Han-
delsplats Älvängen tvekade 
han inte.

– Vi vill ligga utanför stor-
städerna. Det är inte samma 
stressiga miljö och kunderna 
ska i lugn och ro kunna få 
den hjälp som de söker. Man 
ska inte behöva ge sig in till 
Nordstan exempelvis, utan 
servicen ska finnas på hem-
maplan, resonerar Rickard.

Trots att det bara har gått 
några dagar sedan invig-
ningen ägde rum så kan 
Rickard Bäckström redan 
vittna om en positiv respons.

– Läget är helt suveränt, 
mitt emot Coops kassalinje. 
Jag hoppas verkligen att 
besökare från hela Ale ska 
hitta hit.

Utvecklingen inom 

mobiltelefoniindustrin har 
fullkomligen exploderat på 
senare år. En så kallad smart-
phone finns i stort sett i var 
mans hem.

– Fast vi tillhandahåller 
fortfarande knapptelefoner. 
Behovet varierar från kund 
till kund. Det man kan kon-
statera är att vi säljer smart-
phones till kunder i alla 
åldrar, alltifrån ungdomar 
till dem som är 75 plus. Så 
var det inte tidigare, säger 
Rickard.

Förutom mobiltelefoner 
ingår även surfplattor, dato-
rer och tillbehör i Mobilize-
ras produktutbud.

– Vi ser långsiktigt på den 
här satsningen och är därför 
noga med att skapa ett för-
troende hos våra kunder. 
Ingen ska känna sig lurad, 
alla ska gå härifrån med en 
positiv upplevelse, avslutar 
Rickard Bäckström.

JONAS ANDERSSON

Marie Ryssnäs på Hälsokostbolaget förbereder med paket inför julhandeln.

...och Hälsokostbolaget laddar för julen
ÄLVÄNGEN. Den siste 
oktober flyttade Häl-
sokostbolaget in på 
Handelsplats Älvängen.

Butiken erbjuder 
alltifrån kosttillskott 
till hudvårdsprodukter.

– Det handlar om 
egenvård och att vi tar 
hand om oss själva, det 
är det ingen annan som 
gör, säger Marie Ryss-
näs.

Hälsokostbolaget har sedan 
tidigare två butiker – i 
Strömstad och i Svinesund. 
Gränshandeln har varit i det 
närmaste hysterisk de senaste 
åren.

– Butiken som vi har i 
Strömstad är på 350 kvadrat 
jämfört med den här som 
mäter ungefär 90 kvadrat. 
Min chef, som är norsk, ville 
investera i en butik på annan 
plats i Sverige och då föll 
valet på Älvängen, förklarar 
Marie Ryssnäs.

Utbudet varierar, från 
proteiner att använda före 
och efter träning, till hud-
vårdsprodukter i form av 
tvålar, handkrämer och så 
vidare. Naturligtvis erbjuds 
också traditionella hälsokost-
preparat, som bland annat 
vitaminer, fiskolja med mera.

– Så här i förkylningstider 
är Kan Jang och Echinaforce 

bra att ha i husapoteket. Det 
är för att mota ”Olle i grind”. 
Tar du det växtbaserade läke-
medlet i tid motverkar du 
förkylningen, säger Marie.

Hittills har Hälsokostbo-
laget i Älvängen inte upp-
levt samma anstormning av 
kunder jämfört med buti-
kerna i Strömstad och Svine-
sund, men man är ändå nöjda 
med utvecklingen. Nu laddas 
det för julruschen.

– Vi har en hel del julklap-
par, så kallade må gott-paket 
att ge bort till nära och kära.

Vem skulle inte uppskatta 
en julklapp med ett hälso-
samt innehåll?

JONAS ANDERSSON

Handelplats Älvängen har fått ytterligare en hyresgäst i 
Mobilizera, som slog upp dörrarna förra helgen. Rickard 
Bäckström hälsar Aleborna välkomna till butiken.

Mobilizera på plats i Älvängen

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se
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ÄLVÄNGEN. Ale får sin 
första anläggning för 
bilbesiktning.

ClearCar tar plats 
bredvid Meca i Älv-
ängen.

Verksamheten beräk-
nas dra igång i början 
av februari nästa år.

Markus Börjesson på Meca i 
Älvängen har länge funderat 
på att hyra ut delar av verk-
staden till ett besiktningsfö-
retag. Nu blir det verklighet.

– Det har funnits i huvu-
det sedan bilprovningen 
avreglerades. Samtal har 
förts med en del intressenter, 
men vi har aldrig kommit till 
skott. Inte förrän nu, berättar 
Markus.

Nyligen signerades avta-
let med ClearCar. Företaget 
finns på 21 platser i landet, 
den närmaste enheten åter-
finns i Trollhättan.

– Vi har funnits i bran-

schen i ungefär ett år. Vi 
räknar med att ha öppnat 
hundra anläggningar inom 
en treårsperiod, förklarar 
Kristina Sundén som är 
marknadschef på ClearCar.

– Tillgänglighet är ett 
nyckelord för oss. Vi vill 
komma närmare kunden. 
I Ale har det aldrig funnits 
någon besiktning. Vi letade 
lokal i det här området och 
på den vägen är det, säger 
Kristina Sundén.

Varför ClearCar föll 
Markus Börjesson och hans 
kollega Rickard Larsson i 
smaken förklaras med flexi-
bilitet.

– Att ClearCar hyr av 
verkstäder tilltalade oss och 
att de har en uttalad policy 
om att ha ett lågt pris. 

Nu väntar bråda dagar 
för Mecas personal som ska 
hinna med att renovera och 
bygga om verkstadsdelen, 
innan ClearCar flyttar in.

– Det krävs en organisa-

tionsförändring och effek-
tivisering av vår lokalyta. Vi 
ska minska lagerhållningen 
av däck eftersom vi ändå är 
garanterade snabba leveran-
ser. De vanligaste dimensio-
nerna kommer vi emellertid 
alltid att ha hemma, säger 
Rickard Larsson.

– Vi vill också noga poäng-
tera att Meca och ClearCar 
är två separata bolag som inte 
har någonting med varandra 
att göra. Vår gemensamma 
nämnare är att vi sysslar med 
bilar och att vi blir under 
samma tak. Det som vi ser 
som en konkurrensfördel är 
att vår verkstad och butiksdel 
kommer att finnas i direkt 
anslutning till besiktningen. 
Det blir smidigt för kunden 
eftersom vi ombesörjer 
ombesiktning av bilar.

JONAS ANDERSSON

Rickard Larsson och Markus Börjesson på Meca hälsar ClearCar välkomna till Älvängen. Be-
siktningsföretaget kommer att hyra in sig i Mecas lokaler på Hålstensvägen. Anläggningen 
beräknas öppna i februari nästa år.

– ClearCar blir granne med Meca

Du som köper din 
gran hos oss får en 
julklapp till bilen!
1,5 liter färdigblandad 
spolarvätska (värde 39:-)

Vardagar 06.30-22.00
Lördagar 08.00-22.00
Söndagar 09.00-22.00

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar Mattias 
med personal

Välkommen!

Shell Nol
0303-74 06 52

Betala 

gärna med 

kort!

Julgranar 
hos Shell i Nol

Vi bjuder 

på glögg & 

pepparkakor 

ända fram 
till Jul

SKEPPLANDA. Julmark-
naderna avlöser varan-
dra.

På söndag är det pre-
miär för ett nystartat 
arrangemang – Jul på 
Forsvallen.
– Vi vill skapa en tradi-
tion för familjerna i vårt 
närområde, säger Åsa 
Arrhenius i Skepplanda 
BTK:s föräldraförening. 

På söndag eftermiddag 
kommer Forsvallen stå i 
julskrud. Det blir försälj-
ning av granar, julkärvar och 
hembakat. Besökarna kan 
dessutom se fram emot tips-
promenad för både stora och 
små. Chokladhjul och jul-
klappslotteri utlovas därtill.

– Sedan kommer vi att 
få besök av Ale Lucia och 
hennes tärnor. Även tomten 
har lovat att gästa oss för att 
ta emot barnens önskelistor, 
förklarar Åsa Arrhenius.

Påskbrasa är en mång-
årig tradition på Forsval-
len. Däremot blir det första 
gången som SBTK står som 
värd för en julmarknad.

– Vi tycker att vår fina 
idrottsplats ska användas till 
mer än bara fotboll. Vi väl-
komnar alla i samhället att 
ta del av detta arrangemang, 
inte bara klubbens medlem-
mar.

Föräldraföreningen är 
entusiastisk inför söndagens 
begivenhet och har fler pro-
jekt på gång.

– Då ska vi ha fredagsmys 
under olika tider för barn 
och ungdomar från årskurs 
3 upp till årskurs 9. Då är 
det inte fotbollen som ska 
stå i centrum utan helt andra 
typer av aktiviteter, avslutar 
Åsa Arrhenius.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Premiär för ”Jul på Forsvallen”

Bilbesiktning öppnar i Älvängen

Jul på Forsvallen äger rum nu på söndag. Det är föräldraföreningen i Skepplanda BTK som 
tagit initiativet till det. Det blir bland annat tipspromenad, luciasång och granförsäljning.
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ÖPPETTIDER V 52 
Måndag  23/11 kl 10.00-16.00 
Fredag  27/11 kl 10.00-18.00
Lördag  28/11 kl 10.00-15.00
Tisdag  31/12  stängt

ÖPPETTIDER VECKA 1
Onsdag  1/1  stängt 
Lördag  4/1 stängt

ÖPPETTIDER VECKA 2
Måndag  6/1  stängt 
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ÄLVÄNGEN. Ale får sin 
första anläggning för 
bilbesiktning.

ClearCar tar plats 
bredvid Meca i Älv-
ängen.

Verksamheten beräk-
nas dra igång i början 
av februari nästa år.

Markus Börjesson på Meca i 
Älvängen har länge funderat 
på att hyra ut delar av verk-
staden till ett besiktningsfö-
retag. Nu blir det verklighet.

– Det har funnits i huvu-
det sedan bilprovningen 
avreglerades. Samtal har 
förts med en del intressenter, 
men vi har aldrig kommit till 
skott. Inte förrän nu, berättar 
Markus.

Nyligen signerades avta-
let med ClearCar. Företaget 
finns på 21 platser i landet, 
den närmaste enheten åter-
finns i Trollhättan.

– Vi har funnits i bran-

schen i ungefär ett år. Vi 
räknar med att ha öppnat 
hundra anläggningar inom 
en treårsperiod, förklarar 
Kristina Sundén som är 
marknadschef på ClearCar.

– Tillgänglighet är ett 
nyckelord för oss. Vi vill 
komma närmare kunden. 
I Ale har det aldrig funnits 
någon besiktning. Vi letade 
lokal i det här området och 
på den vägen är det, säger 
Kristina Sundén.

Varför ClearCar föll 
Markus Börjesson och hans 
kollega Rickard Larsson i 
smaken förklaras med flexi-
bilitet.

– Att ClearCar hyr av 
verkstäder tilltalade oss och 
att de har en uttalad policy 
om att ha ett lågt pris. 

Nu väntar bråda dagar 
för Mecas personal som ska 
hinna med att renovera och 
bygga om verkstadsdelen, 
innan ClearCar flyttar in.

– Det krävs en organisa-

tionsförändring och effek-
tivisering av vår lokalyta. Vi 
ska minska lagerhållningen 
av däck eftersom vi ändå är 
garanterade snabba leveran-
ser. De vanligaste dimensio-
nerna kommer vi emellertid 
alltid att ha hemma, säger 
Rickard Larsson.

– Vi vill också noga poäng-
tera att Meca och ClearCar 
är två separata bolag som inte 
har någonting med varandra 
att göra. Vår gemensamma 
nämnare är att vi sysslar med 
bilar och att vi blir under 
samma tak. Det som vi ser 
som en konkurrensfördel är 
att vår verkstad och butiksdel 
kommer att finnas i direkt 
anslutning till besiktningen. 
Det blir smidigt för kunden 
eftersom vi ombesörjer 
ombesiktning av bilar.

JONAS ANDERSSON

Rickard Larsson och Markus Börjesson på Meca hälsar ClearCar välkomna till Älvängen. Be-
siktningsföretaget kommer att hyra in sig i Mecas lokaler på Hålstensvägen. Anläggningen 
beräknas öppna i februari nästa år.

– ClearCar blir granne med Meca

Du som köper din 
gran hos oss får en 
julklapp till bilen!
1,5 liter färdigblandad 
spolarvätska (värde 39:-)

Vardagar 06.30-22.00
Lördagar 08.00-22.00
Söndagar 09.00-22.00

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar Mattias 
med personal

Välkommen!

Shell Nol
0303-74 06 52

Betala 

gärna med 

kort!

Julgranar 
hos Shell i Nol

Vi bjuder 

på glögg & 

pepparkakor 

ända fram 
till Jul

SKEPPLANDA. Julmark-
naderna avlöser varan-
dra.

På söndag är det pre-
miär för ett nystartat 
arrangemang – Jul på 
Forsvallen.
– Vi vill skapa en tradi-
tion för familjerna i vårt 
närområde, säger Åsa 
Arrhenius i Skepplanda 
BTK:s föräldraförening. 

På söndag eftermiddag 
kommer Forsvallen stå i 
julskrud. Det blir försälj-
ning av granar, julkärvar och 
hembakat. Besökarna kan 
dessutom se fram emot tips-
promenad för både stora och 
små. Chokladhjul och jul-
klappslotteri utlovas därtill.

– Sedan kommer vi att 
få besök av Ale Lucia och 
hennes tärnor. Även tomten 
har lovat att gästa oss för att 
ta emot barnens önskelistor, 
förklarar Åsa Arrhenius.

Påskbrasa är en mång-
årig tradition på Forsval-
len. Däremot blir det första 
gången som SBTK står som 
värd för en julmarknad.

– Vi tycker att vår fina 
idrottsplats ska användas till 
mer än bara fotboll. Vi väl-
komnar alla i samhället att 
ta del av detta arrangemang, 
inte bara klubbens medlem-
mar.

Föräldraföreningen är 
entusiastisk inför söndagens 
begivenhet och har fler pro-
jekt på gång.

– Då ska vi ha fredagsmys 
under olika tider för barn 
och ungdomar från årskurs 
3 upp till årskurs 9. Då är 
det inte fotbollen som ska 
stå i centrum utan helt andra 
typer av aktiviteter, avslutar 
Åsa Arrhenius.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Premiär för ”Jul på Forsvallen”

Bilbesiktning öppnar i Älvängen

Jul på Forsvallen äger rum nu på söndag. Det är föräldraföreningen i Skepplanda BTK som 
tagit initiativet till det. Det blir bland annat tipspromenad, luciasång och granförsäljning.
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ÖPPETTIDER V 52 
Måndag  23/11 kl 10.00-16.00 
Fredag  27/11 kl 10.00-18.00
Lördag  28/11 kl 10.00-15.00
Tisdag  31/12  stängt

ÖPPETTIDER VECKA 1
Onsdag  1/1  stängt 
Lördag  4/1 stängt

ÖPPETTIDER VECKA 2
Måndag  6/1  stängt 

35%

Badrumsmöbler

Bad och dusch

Handdukstorkar

Blandare

WC

Vi gör plats för nyheter och säljer 
därför ut ALLA utställningsmöbler 
i HELA BUTIKEN med…

MÖLNDAL – EKLANDA  |  WWW.KONRADSSONS.COM/GBG  |  JOLENGATAN 21B 031-86 89 60

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Måndag - fredag  kl 10.00-18.00 
Lördag  kl 10.00-15.00 R

A
B

A
T

T

Badrums-

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

NOL. I torsdags skedde 
slutbesiktningen av 
konstgräsplanen på 
Nolängen.

Invigningen av 
densamma låter dock 
vänta på sig.

– Vi skjuter på den till 
våren, hälsar Andreas 
Martinsson i Nol IK.

Kommunens fjärde konst-
gräsplan är nu färdigställd. 
Efter anläggandet av konst-
gräs på Älvevi, Sjövallen och 

Forsvallen kan Nolängen 
också stoltsera med en grön 
matta för fotbollsspel året 
runt.

– Jag är glad för Nol IK:s 
skull och stolt över att vi 
lyckats leverera fyra konst-
gräsplaner i Ale under den 
här mandatperioden. Det 
var den politiska viljan och 
tack vare ett gott samarbete 
mellan kommunens tjänste-
män och föreningslivet har 
det möjliggjorts, säger Isa-
bell Korn (M), ordförande i 

Kultur- och fritidsnämnden.
Förhoppningen var 

att konstgräsplanen på 
Nolängen skulle kunna tas i 
bruk tidigare i höst, men för-
senade leveranser har inne-
burit att projektet dragit ut 
på tiden.

– Det känns i alla fall bra 
att planen ligger klar när vin-
terträningen ska till att dra 
igång för lagen, avslutar Isa-
bell Korn.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Idrotts-
lyftet är en satsning 
på svensk barn- och 
ungdomsidrott. 

Regeringen har sedan 
starten 2007 årligen 
avsatt 500 miljoner 
kronor.

– För oss innebär 
det att vi kan mark-
nadsföra basketen som 
sport och vår förening i 
skolorna, säger Lennart 
Blomster i Ale Basket.

När lokaltidningen kommer 
på besök till Garnvindesko-
lan i Skepplanda ska en lek-
tion just till att starta. Det är 
eleverna i årskurs 3 som ska 
få prova på basket under led-
ning av Sinisa Stojanov.

– Sinisa är anlitad som 
instruktör. Idrottslyftet 
täcker hans ersättning liksom 
transporter. Resten får vi 
själva stå för. Det är en del 
administrativt arbete som 
krävs samt ideella krafter för 
att ro projektet i land. Anna 
Karlsson är med som ledare 
från vår förening, berättar 
Lennart Blomster.

Responsen från skolorna 
har varit god. Förutom 
Garnvindeskolan har Ale 
Basket besökt Alboskolan 
(Skepplanda), Himlaskolan 
(Alafors), Tingbergsskolan 
(Lödöse) samt tre skolor i 
Nödinge.

– Vi vänder oss till elever 
från förskoleklass upp till 
årskurs nio. Barnen är jät-
tepositiva och flera har 
visat intresse av att gå med 
i Ale Basket, säger Lennart 
Blomster.

Sinisa Stojanov lär ut 
grunderna för basket på ett 
pedagogiskt och samtidigt 
lekfullt sätt. Fokus ligger 
på den individuella tekni-
ken och att bekanta sig med 
bollen.

– Basketen är relativt 
anonym i Västsverige och 
vi behöver den här typen av 
satsningar för att kunna nå ut 
på bred front.

– Till oss är alla väl-
komna, killar och tjejer i alla 
åldrar. Förhoppningsvis blir 
Idrottslyftet ett lyft just för 
vår förening, avslutar Len-
nart Blomster.

JONAS ANDERSSON

– Lyckad satsning i skolorna

Ett lyft för 
Ale Basket

Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsi-
drott. Ale Basket profilerar sig runtom i skolorna. Här ses 
instruktören Sinisa Stojanov tillsammans med föreningens 
eldsjäl Lennart Blomster.

Eleverna i årskurs 3 på Garnvindeskolan tyckte att basket-
lektionen var riktigt rolig. 

Konstgräsplanen på Nolängens idrottsplats besiktigades i torsdags.   

– Men invigningen väntar till våren
Konstgräsplanen på Nolängen besiktigad

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: Dragkrok, backkamera, 
parkeringsvärmare 2-zons klim.anl, farthål-
lare, lättmetallfälg Barcelona 16”, färddator, 
Radio RCD 510, regnsensor, multifunkt. ratt 
m.m.
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ÄLVÄNGEN. Arbetet med 
att iordningställa busshåll-
platsen vid Handelsplats 
Älvängen är nu i full gång. 
Projektet beräknas vara 
klart i slutet av den här 
veckan.

– Hållplatsen kommer 
att bli tillgänglighetsanpas-

sad och ha en gångväg, som 
följer vägen ända bort till 
infarten så att resenärerna 
kan ta sig säkert till vårdcen-
tralen, förklarar Sebastian 
Svedgren på Ale kommun.

Hållplatsen byggs som 
ett så kallat timglas med 
väderskydd åt båda hållen. 

Busslinje 434 kommer att 
trafikera den.

– Övriga bussar kommer 
att köra Göteborgsvägen, 
det vill säga insidan. Bus-
sarna det gäller är 431 och 
421.

JONAS ANDERSSON

Ny hållplats vid Handelsplats Älvängen

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. I minst 
sagt skiftande väderlek 
genomfördes årets jul-
marknad i Älvängen.

Det började med snö 
och slutade med slask.

Vädret till trots in-
fann sig en julstämning 
i samhället.

Nu finns det ju inget dåligt 
väder, bara dåliga kläder. För 
den som klätt sig rätt fanns 
det mycket att glädjas åt under 
söndagens julmarknad. ICA-
handlare Mauritz Wennberg 
överlämnade till exempel 
en check på 47 000 kronor 
till jublande barn i Ale HF, 
Skepplanda BTK och Älv-
ängens IK. Pengarna kommer 
från den sponsorkasse som 
kunderna kan välja att köpa 
när de handlar på ICA Super-
market i Älvängen.

Juniorvärldsmästaren i 
trial, Eddie Karlsson, fanns 
på plats och pratade motor-
sport med intresserade. När 
snön föll inledningsvis fanns 
13-årige ”ingenjören” Martin 
Johansson på plats med sin 
egentillverkade cykelplog.

– När det är riktigt kallt 
och snön ligger som puder 
fungerar den alldeles utmärkt, 
berättade Martin för tidning-
ens utsände.

Marknaden avslutades som 
vanligt med en spännande 
dragning i Handla-och-vinn-
lotteriet. Denna gång var det 

Philip Jonsson från Hisingen 
som fick betalt för resan till 
Älvängen. Hans lottnummer 
betydde en ny platt-tv.

– Ja, det var verkligen tur. 
Jag köpte ett par handskar 
på Manufakturen och fick tre 
lotter. Tänk att jag vann på en 
av dem. Det passade väldigt 
bra dessutom, eftersom jag 
inte hade någon egen tv. Jag 
har tittat på min sambos, men 
nu kan vi sälja den, berättar 
Philip Jonsson strålande glad 
och skickar dessutom en häls-
ning.

– Det var första gången jag 
var på Älvängens julmarknad, 
men jag kommer garanterat 
tillbaka. Det var väldigt trev-
ligt och sen vill jag hälsa till 
alla jag känner och önska dem 
en riktigt god jul.

Johan Schough, 7, fick prov-
sitta juniorvärldsmästaren 
Eddie Karlssons trial.

Tomten (Joakim Hylander) fick ta emot många önskelistor. 
Här är det Elias Norberg, 7, Melvin Berggren, 8, och Joel 
Steen, 7 år, som överlämnar sina alster.

Glad göteborgare. Philip Jonsson var och hälsade på sam-
bons föräldrar i Älvängen. Det blev en tur till julmarknaden 
också. Den skulle löna sig. I slutet på marknaden drogs 
vinstlotten till en LG 42” platt-tv och döm av Philips förvå-
ning när han såg att siffrorna stämde överens med hans lott. 
Teven kommer väl till pass på Hisingen, då paret bara hade 
en äldre apparat.

Tvillingarna Klara och Linnéa Meyer-Gross 9 år fick en ridtur 
i snövädret på hästarna Teddy och Blesi med skötarna Jes-
sica Erning och Ellen Skoglund.

Ale Lucia med tärnor uppträdde i centrum och tomten lyss-
nade han också…

Sportlife bjöd på uppvisning och inspirerade till träning.

Martin Johansson, 13, visade 
upp en egentillverkad cykel-
plog som fungerar alldeles 
utmärkt, särskilt i riktig kyla 
med pudersnö!

ICA-handlaren Mauritz Wennberg överlämnade en symbolisk 
check på 47 000 kronor till representanter för de tre för-
eningarna, Skepplanda BTK, Älvängens IK och Ale HF. Från 
vänster: Ida Eklund, Alfred Fritzson, Filiph Lysholm, Oscar 
Lindo, David Lysholm och Hannes Berggren.

En våt julmarknad!

www.skepplanda.se

JUL PÅ FORSVALLEN
Söndag 15 december kl 15-18

Besök av Ale Lucia med tärnor (kl 16). 
Granförsäljning. 

Tipspromenad för stora och små. 
Julfika & glögg. 

Julklappslotteri och chokladhjul. 
Försäljning av hembakat. 

Tomten tar emot barnens önskelistor.

Varmt välkomna hälsar
Skepplanda BTK:s föräldraförening

OBS! Endast kontant betalning! 
Vi säljer även Alehäften i samarbete med:

Välkomna till till

Vi på Nordic Wellness önskar dig en riktigt god jul!

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
Sventorpsvägen 2
nordicwellness.se

ÖPPET
05-23

1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

450KR
ORD PRIS 
900 KR

10-kort 1995KR
KONTANT

guldkort+ 6 mån

2495KR
KONTANT

Alla aktiviteter 12 mån

HALVA
PRISET!

LOKALT KORT

LOKALT KORT

träna
hos oss!

12 MÅN AG

KR / MÅN199
GYMKORT
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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

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN 

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

2007 till Oldboys 

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 

lags hemsidor 

NÖDINGE - SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

 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:-
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GÖTEBORG. Efter två 
raka vinster är Ale HF 
återigen nere på jorden.

Serieledarna Backa 
bjöd inte bara hårt 
motstånd, det blev 
också en nyttig hand-
bollslektion.

Vi förlorar mot ett 
betydligt bättre lag och 
deras kontringsspel var 
lärorikt att se, kon-
staterar Aletränaren 
Janne Lövgren.

Ale HF hade som väntat inget 
att hämta mot seriesuveräna 
Backa som bara har förlorat 
en gång i årets seriespel, men 
under de första tjugo minu-
terna hängde gästerna med 
bra.

– Sedan tappar vi lite kon-
centration och tar några has-
tiga avslut. Det har man inte 

råd med mot Backa. De kon-
trar helt otroligt bra. Deras 
uppställda spel hade vi koll på, 
men deras kontringsspel är 
väldigt effektivt, säger Janne 
Lövgren som inte tog förlus-
ten särskilt hårt.

– Nej, det här var ett bra 
träningspass 
för oss. Det är 
inte Backa vi 
ska vinna mot, 
däremot är det 
en bra chans 
att till exempel testa och träna 
in nya anfallsvarianter. Efter 
jul väntar ett antal nyckelmat-
cher mot Kärra och Onsala, 
det är då vi ska vara som bäst. 
Mot Backa vägde vi för lätt, 
de är tyngre både i kilo och 
kunskap.

Ale HF fick tyvärr inte 
fortsätta med sitt framgångs-
rika mittlås i försvaret. Anton 

Thunberg var sjuk och istäl-
let fick Johan Lövgren och 
Marcus Hylander ta det 
defensiva ansvaret.

– Det funkade bra. 
”Mackan” är riktigt het nu, 
särskilt framåt har han åter-
fått självförtroendet. Bakåt 

har han alltid 
tillhört rygg-
raden, men 
visst hade vi 
gärna haft med 
Anton också. 

Det var ett tungt avbräck, 
säger Janne Lövgren.

Ale HF får en ny chans mot 
Backa nästa torsdag, kanske 
får handbollsvännerna i Ale 
en tidig julklapp?
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog sju par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          64
2. Siv Lind/Elsa Persson                  63
3. Conny Törnberg/Åke Wänström 59
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  48

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Nässjö – Surte BK 8-5 (6-5)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Magnus 
Karlsson, Ante Grip och Robin Wang. 
Matchens kurrar: Magnus Karlsson 
3, Jens Samuelsson 2, Jonas 
Trystberg 1.

Nässjö IF 6 31 12
Gripen Trollhättan 5 31 8
Lidköpings AIK 6 3 7
Tranås BOIS 6 13 6
Blåsut 6 4 6
IFK Motala 5 4 6
Otterbäckens BK 5 2 6
Surte BK 6 -2 5
Jönköping 6 -13 5
Tjust Bandy 6 -15 3
Åtvidabergs BK 6 -36 3
Frillesås BK 5 -22 1

Allsvenskan syd, damer
Surte BK – Nässjö 2-10
Mål SBK: Ingen uppgift.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Eken IBK 3-7 
Mål Ale: Martin Eriksson, Niklas 
Karlsson, Mattias Ögren. Matchens 
kurrar: Christian Westerlind 3, 
William Kennheden Skånberg 2, Ted 
Gustafsson 1.

Division 4 Göteborg
Göteborg City IBK – Skår IBK 7-4 
Mål SIBK: Karl Christian Hansson, 
Elias Lindergren, Oscar Frii, Rasmus 
Johansson. Matchens kurrar: Ras-
mus Johansson 3, Linus Lövunger 
2, Emil Frii 1.

Surte IS IBK – Sävedalen 6-6
Mål SIS: Daniel Dahlman 4, Almir 
Mehmedagic, Mathias Larsson.
Matchens kurrar: Daniel Dahlman 
3, Almir Mehmedagic 2, Christoffer 
Ahlström 1.

IBF Göteborg 10 19 24
Surte IS IBK 10 35 20
Hovås IBK 10 21 20
Skår IBK 10 13 18
Sörgårdens IBF 10 0 18
Mölndals Övre SK 10 12 17
FBC Lerum 10 -14 15
Sävedalens IBK 10 8 14
Göteborg City 10 -19 12
Guldringen IBK 10 -3 7
Sportlife Kungälv 10 -35 7
AstraZeneca 10 -37 3

Division 3 västsvenska västra
Backa HK – Ale HF 37-19 (17-8)
Mål Ale: Niklas Ericsson 9, Marcus 
Hylander 4, Mattias Johansson 3, 
Kim Haaga, Simon Liljeblad och 
Andreas Bengtsson 1 vardera.
Matchens kurrar: Marcus Hylander 2, 
Niklas Ericsson 1.

Backa HK 12 130 21
IK Baltichov 12 90 20
HK Halmstad 12 11 16
Västra Frölunda 12 37 15
Stenungsunds HK 12 16 14
IK Celtic 12 14 14
Rya HF 12 6 14
HK Hök 12 32 12
Mölndals HF 12 -6 10
Onsala HK 12 -6 8
Ale HF 12 -40 6
Kärra HK 12 -108 2
KFUM Ulricehamn 12 -176 2

NÄSSJÖ. Nässjö gjorde 
5-0 på 24 minuter.

Surte svarade med 
att göra fem mål på en 
kvart.

Hemmalaget tog yt-
terligare en sväng till 
målprotokollet efter 
paus och då uteblev 
svar från Surte.

– Det var svängdörrar i första 
halvlek. Efter paus visade 
Nässjö klas-
sen och med 
en otäckt 
bra defensiv 
lyckades vi 
aldrig komma 
till några heta målchanser. 
Vi förlorade mot en bättre 
motståndare, men bjöd ändå 
upp till dans, summerar Sur-
tetränaren Johan Ekängen 
lördagens debackel.

Nässjö fick en makalös 
start på matchen. De kunde 
mer eller mindre ohotade åka 

ifrån Surte. Matchen var inte 
mer än 24 minuter gammal 
när tavlan förkunnade 5-0 till 
hemmalaget.

Karlsson visade vägen
– Vi tog timeout och 
bestämde oss för att bli mer 
rejäla i allt vi gjorde, framför 
allt tajtade vi till spelet på 
mittplan. Resultatet uteblev 
inte heller. Magnus Karls-
son visade vägen och målen 

rullade in. 
Plötsligt var 
det utjämnat, 
men tyvärr 
fick de in ett 
mål precis före 

pausvilan och det tror jag gav 
dem självförtroendet till-
baka, säger Johan Ekängen.

Snacket i halvlek var ändå 
positivt. Surte hade hämtat 
in ett 5-0-underläge och 
satt trots Nässjös sista mål i 
förarsätet.

– Ja, det var så vi kände 

det. Efter paus möter vi en 
disciplinerad motståndare 
som inte bjöd på någonting. 
Vi visar att vi kan mäta oss 
med seriens allra bästa lag, 
men det räckte inte hela 
vägen. Nässjö vinner rättvist.

På onsdag väntar ett klas-
siskt möte med Otterbäcken 
och med tanke på att OBK 
snuvade Surte på seriese-

gern fjol finns revansch att 
utkräva. Otterbäcken var 
faktiskt ensamt om att bese-
gra Vildkatterna förra året.

– Det blir en härlig fight. 
Får vi bara stopp på Daniel 
Svedberg så ska vi nog kunna 
vinna, men OBK har en steg-
rande formkurva. Vi har full 
respekt för motståndet och 
nu gäller det för vår del att 

bryta förlusttrenden. Vi vill 
gärna inleda en ny segersvit, 
säger Johan Ekängen.

Det finns det nog många 
som håller med om.

Serieledarna numret större än Ale HF

Marcus Hylander är tillbaka i gammalt gott slag. Tuff bakåt 
och vass framåt.               Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jens Samuelsson tillhörde sin vana trogen Surtes allra främsta aktörer, men någon seger-
dans blev det inte efter matchen. Svängigt värre var det däremot.    Arkivbild: Allan Karlsson

– Men Nässjö fick sista ordet

– Första segern ser ut att dröja

Svängigt värre!

NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar är hjälplöst sist i 
division två.

Laget jagar fortfa-
rande sin första seger 
för säsongen.

Mot Eken IBK tog 
spänningen snabbt 
slut, 0-4 redan efter 
åtta minuter.

Lagkapten Tobias Hellman 
låg hemma sjuk, notoriske 
målskytten Daniel Blom-
qvist var inte heller tillgäng-
lig. Listan av tunga avbräck 
kunde som vanligt det här 
året göras lång. 

Första halvan av säsongen 
är snart till ända. Ale IBF 
kåmpar förtvivlat efter att 
hitta ett vägvinnande spel för 

att om möjligt rädda sig kvar 
i tvåan. Lördagens möte med 
Eken IBK var på förhand 
en match som Ale borde ha 
kunnat vinna, 
men en urusel 
start i första 
perioden satte 
hemmalaget 
i ett hopplöst 
0-4-underläge.

– Vi bjuder på för mycket 
och det har vi gjort hela 
säsongen. Det är mer vår 
egen oförmåga som bidrar 
till att vi förlorar matcherna. 
Spelmässigt har vi varit okej, 
men vi gör inte mål på våra 
chanser. Med normal utdel-
ning hade vi inte varit utan 
vinster, säger Ales Andreas 
Klein.

1-4-reduceringen strax 
före första pausvilan gav lite 
hopp, men detta slocknade 
när Eken gjorde både 1-5 och 

1-6 i början av 
mittperioden.

I nästa 
omgång nu på 
söndag väntar 
serieledande 

IK Zenith på bortaplan.
Klubben kan glädjas åt att 

ha fått tillbaka centern Fred-
rik Lorentzon och nu senast 
också backtalangen Ted 
Gustafsson som debuterade 
i lördags efter att ha provat 
lyckan Partille.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale IBF får fortsätta vänta

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Backa HK – Ale HF 37-19 (17-8)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Eken IBK 3-7 (1-4,1-2,1-1)

BANDY
Allsvenskan södra
Nässjö – Surte BK 8-5 (6-5)

Fredrik Herlogsson och hans Ale IBF kämpar på i den abso-
luta botten av division två. 
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INNEBANDY 
Lördag 14 december kl 14.45

BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

SURTE IS IBK 
vs

KÄRRA IBK

Parkera på grusplan vid hallen

www.laget.se/nodingesk

POJKAR 03 12:10 
NÖDINGE vs Sävehof 2

FLICKOR 01 13:00 
NÖDINGE vs Torslanda
POJKAR 03 13:50 
Sävehof vs Lysekil

FLICKOR 99 14:40 
NÖDINGE vs Sävehof

POJKAR 03 15:30 
NÖDINGE vs Lysekil

ALE GYMNASIUM SÖN 15 DECEMBER

GOD
JUL

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

NÖDINGE. Bohus Taek-
won-do har utvecklats 
från ingenting till en 
ungdomsförening med 
växtverk.

Grundaren Hidajet 
Hadzic mottog förra 
söndagen årets ledar-
stipendie av Vaknafon-
den.

– Jag är både stolt 
och tacksam, sa han 
ödmjukt.

Vintern 2012 bestämde sig 
Hidajet Hadzic. Sabotage av 
busskurer och glasade buller-
skydd som slogs sönder fick 
vara nog. Ungdomar behöver 
erbjudas ett ännu bättre utbud 
av positiva och fostrande akti-
viteter. Trots alla föreningar 
saknade han ett alternativ 
för alla de som inte tyr sig 
till bollar. Med sina tidigare 
erfarenheter från taekwon-do 
bestämde han sig för att starta 
Bohus Taekwon-do, men i 

brist på lokaler fick fören-
ingen nöja sig med Nöding-
eskolans gymnastiksal.

– Hade vi haft tillgång till 
större lokaler hade vi varit 
ännu fler aktiva. Det är det 
som bromsar vår utveckling 
just nu, säger Hidajet.

Föreningen har idag tre 
instruktörer, förutom Hida-
jet är det Lora Timany och 
Peter Nilsson. Träningarna 
sker måndag, onsdag och 
fredag. Numera har fören-
ingen också fått tillgång till 
Nödinge idrottshall.

– Det är ett lyft för oss och 
vi känner också ett stort stöd 
från våra huvudsponsorer Ale 
El, Alebyggen och Vakna, 
säger Hidajet som gärna ville 
dela utmärkelsen med sina 
ledarkollegor.

– Tillsammans gör vi det 
här jättebra!

Vaknafondens motivering 
till årets ledarstipendium 
löd: ”Med ett enastående enga-

gemang, en vilja av stål och 
ett hjärta av guld har Hidajet 
Hadzic grundat och utvecklat 
föreningen Bohus Taekwon-do. 
Syftet är att lära deltagarna att 
försvara sig, inte att slåss. Grun-
den i träningen är disciplin och 
respekt. Sporten fostrar indivi-
den. Medlemmarna får avlägga 
en ed att inte missbruka det man 
lär sig och Hidajet Hadzic är 
noga med att informera både 
utövarna och föräldrarna om 
reglerna. Den huvudsakliga 
målgruppen är barn och ungdo-

mar, både killar och tjejer – och 
alla ska ha råd att vara med. Idag 
har föreningen över 50 aktiva 
och de sportsliga framgångarna 
som avlöst varandra det senaste 
året är ett kvitto på seriositeten 
i verksamheten. Hidajet Hadzic 
osjälviska inställning och positiva 
egenskaper har medfört att Ale 
beriktats med ytterligare en för-
ening för barn och unga i Ale”.

Hidajet Hadzic årets Vaken Ledare

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hidajet Hadzic, Bohus Taekwon-Do utsågs till Vaken Ledare 
2013. Han framhöll också sina vapendragare i föreningen 
som växer så det knakar. Här ses Lora Timany.

VAKEN LEDARE
Stödföreningen Vaken, i folkmun kallad Vaknafonden, instiftade 2008 ett 
ledarstipendie till förmån för ambitiösa ungdomsledare i Ale kommun.
Tidigare stipendiater:
2008: Tommi Pasanen och Stefan Forsberg, Surte IS IBK
2009: Sara och Sofia Johansson, Ale HF
2010: Samuel Hylén, Surte Missionsförsamling, Frida Blomster, Ale Basket
2011: Jonathan Wiman, Nol-Alafors kulturförening
2012: Per Carlsson, Bohus IF friidrott
2013: Hidajet Hadzic, Bohus Taekwon-do
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GÖTEBORG. Skår IBK 
toppade tabellen efter 
sex omgångar.

Efter fyra raka för-
luster ser läget annor-
lunda ut.

I lördags blev det 
förlust mot Göteborg 
City IBK.

En olycka kommer sällan 
ensam. Sedan Skårs herrar fick 
sin förlustnolla spräckt i den 
sjunde omgången har laget 
inte lyckats vinna. Drömmen 
om att vinna division fyra ser 
nu ut att stanna vid just en 
dröm. Bortamötet med Göte-
borg City var länge jämnt 

och avgjordes först under 
slutminuterna. Skår var med 
fyra minuter kvar att spela i 
ledningen med 
4-3, men lagets 
ankare Oscar 
Frii visades då 
av banan efter 
att ha protes-
terat mot ett domslut. I det 
efterföljande powerplay kvit-
terade Göteborg City. Ytter-
ligare två minuter senare 
kom också nästa kalldusch, 
då hemmalaget sköt sitt femte 
mål. Skår fick sätta allt på ett 
kort, men öppnade sig istället 
bakåt. Det blev 6-4 och sedan 
även 7-4 i tom kasse.

– En tung förlust. Vi 
anförde tonen i nästan hela 
matchen, men vårt tunga 

manfall gjorde 
att vi inte 
orkade hela 
vägen. Det var 
smågrinigt och 
mycket hack-

ande, till sist fick jag en körare 
i ryggen och for över sargen. 
Det fick mig att reagera och 
jag sa några väl valda ord till 
domaren. Det var olyckligt, 
säger Oscar Frii till lokaltid-
ningen.

Förlusten var den fjärde i 
ordningen och Skår har fallit 
som en sten i tabellen.

– Ändå är vi fortfarande 
med och krigar om det. Nu 
gäller det att vi vänder tren-
den och vi får ett bra tillfälle 
på söndag när serieledarna 
kommer till Skepplanda, 
menar Oscar som förklarar 
den negativa utvecklingen 
med att truppen är tunn och 
sårbar när återbuden haglar 
in.

I Surte IS IBK är tongång-
arna mer positiva. Laget är 
tvåa, fyra poäng bakom IBF 
Göteborg. Daniel Dahlman 
är stekhet och noterades för 
fyra fullträffar i mötet med 
Sävedalen som slutade 6-6.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fritt fall för Skår IBK
– Men Surte fortsätter imponera

Surtes Daniel Dahlman jublar högst just nu. Med 23 mål är 
han tvåa i seriens poängliga. Tyngre går det för Oscar Friis 
Skår som inkasserade fjärde raka förlusten i helgen.

INNEBANDY
Division 4 Göteborg
Göteborg City IBK – Skår IBK 7-4
Surte IS IBK – Sävedalen 6-6
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K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

LÖRDAG 25 JANUARI
ARRANGÖR:

ANMÄLAN TILL 
mats@wbits.se Tel: 0733-41 18 03

Sista anmälningsdag fredagen den 14:e Januari

DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or 
(-05 -04, 03:or)

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-
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DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

ALAFORS. Det blev en 
folkpark i vinterskrud 
som välkomnade besö-
karna.

En bättre avrundning 
på jubileumsåret hade 
Ahlafors IF inte kunnat 
önska sig.

Josephine Kinnander 
från Nödinge kröntes 
på lördagseftermidda-
gen till Ale Lucia 2013.

Ahlafors IF:s 100-årsfirande 
har pågått under hela det här 
året och de publika evene-
mangen har avlöst varandra. 
Det sista i raden av arrang-
emang ägde rum i Furulund-
sparken i lördags där den 
traditionella julmarknaden 
med tillhörande luciakrö-
ning genomfördes.

– Vi har upplevt ett fan-
tastiskt jubileumsår och att 
få kröna det i vår egen folk-
park en vacker vinterdag som 

denna känns naturligtvis fan-
tastiskt, konstaterade Ahla-
fors IF:s ordförande Claes 
Berglund som strödde 
lovord över Julmarknads-
kommitténs arbete. 

Lotterier, fiskdamm och 
hantverksförsäljning till-
drog sig besökarnas intresse 
inledningsvis. En del passade 
också på att köpa gran och 
kärve att ta med sig hem.

Lite senare på eftermid-
dagen såg dansbandet Blame 
till att det blev dans kring 
granen. Tomten gjorde 
bejublad entré och delade ut 
godispåsar till alla barn.

Vacker solosång av i tur 
och ordning Erica Eriks-
son, Karolina Ednander, 
Malin Haarala och Stina 
Johansson föregick lucia-
tågets inträde. Väl uppe på 
scenen framförde de fem 
kandidaterna, tillsammans 
med Luciakören, ett knippe 
stämningsfulla julsånger.

En bit in i program-
met blev det så dags för det 
magiska ögonblicket – krö-
ningsceremonin av Ale 
Lucia, den 61:a i ordningen. 
Lussemamma Gunilla 
Johansson hade assistans 
av fjolårets vinnare, Sanna 
Johansson från Kilanda, när 
det förkunnades att kandidat 
nummer två, Josephine Kin-
nander, fått flest röster. Efter 
att Josephine korats till årets 
ljusdrottning fortsatte den 
musikaliska underhållningen 
ytterligare ett tag innan Ale 
Lucia med tärnor tog farväl 
av publiken. Samtidigt skrevs 
det avslutande kapitlet i 
Ahlafors IF:s 100-årsfirande.

LÖRDAG 14/12 
ALE GYMNASIUM

Div 4 damer
Ale IBF – Skår IBK

kl 15.15

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

aa ppela elassppBöör aarjjaaBBöBöBBBBööBBööBöö aaala 
banddyban !yy!abanndddddabanddan y!innebneiinnneebi beennebnebininnneneebabaandnddyyddyy!y!

wwwwww.awwwwwwwww awww eeeibbbbf.sele fff sseeeeeiibbbf.sefff..ssssee

Jubileumsår kröntes 
i Furulundsparken
– Josephine Kinnander årets ljusdrottning

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Astrid och Majken Halvars-
son kom till julmarknaden på 
Furulund där de fick träffa 
tomten.

Glada vinnare. Linnea Aldin och kompisen Tilde Hagborg-Aleberg visar upp sina lottvinster. Tindrande ögon i väntan på luciatåget.

Josephine Kinnander från Nödinge korades till Ale Lucia – 
den 61:a i ordningen.

Saga Wallmoberg, 5 år, vann 
en fin docka på Ahlafors IF:s 
julmarknad. Här ses Saga till-
sammans med mamma Maria.

 

ALLSVENSK BANDY

ONSDAG 11 DECEMBER

19.00Ale Arena

Matchens arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
OTTERBÄCKEN
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Torsdagen den 21 november var det dags för 
den traditionella julgröten på Grönköp där ett 
stort antal hjälpsamma medlemmar som har 
engagerat sig i Skepplanda Hembygdfören-
ings arbete på olika sätt under året, bjöds på 
glögg och pepparkakor, julgröt med skinka på 
vörtbröd och brödkaka. 

Det var en härlig stämning i det gamla 
sockenmagasinet när alla deltagare med res-
pektive träffades och så här strax före advent 
för att smaka på julens godsaker. Adventsljus-
stakarna i fönstren bidrog med sitt varma sken 
till att alla kom i julstämning. Föreningens 
ordförande Göran Johansson höll ett tal till 
de församlade och hälsade sedan alla välkomna 
till bords. Fantastiska Erna Johansson hade 
än en gång lyckats med både risgrynsgröten 
och brödet, som smakade så gott.

Framåt kvällen var det dags för lotterier och 
cirka 40 fina vinster skulle lottas ut. Det var 
mycket skratt och glam och lotterna hade en 
strykande åtgång. Vinnarna fick gå fram och 
välja en vinst från det dignande bordet med 
vinster. För vinstdragningen ansvarade fören-
ingens medlemskassör Sven-Erik Björklund, 
dagen till ära iförd tomtemössa.

Samtliga ledamöter i styrelsen var mycket 
nöjda med kvällen och ser fram emot nya 
utmaningar under kommande år. Styrelsen 
hoppas att alla engagerade och hjälpsamma 
medlemmar fortsätter sitt viktiga arbete med 
de evenemang som föreningen arrangerar.

Grötfest på Grönköp
Den traditionella grötfesten på Grönköp i 
Skepplanda blev en trivsam tillställning.

SURTE. Svandammarna 
förra helgen, Glas-
bruksmuseet i lördags.

Surteborna har fått 
sin beskärda del av 
julmarknader.

– Mysigt och trevligt, 
konstaterade Mona 
Karlsson, en av många 
ortsbor som tog del 
av lördagens arrang-
emang.

Kulturföreningen Bruks-
ongar håller fast vid tra-
ditionen att bjuda in till 
Gammaldags julmarknad 
på Glasbruksmuseet i Surte. 
Julmusiken ljöd både utan-

för och inne på museet. En 
mix av hantverkare och lot-
teriförsäljare fanns repre-
senterade i hyttan och på 
entréplanet.

En trappa upp doftade 
det gott av nygräddade våff-
lor och kaffe. Besökarna såg 
sannerligen ut att trivas och 
arrangören hade inget att 
klaga på.

– Härlig stämning som 
alltid här i Surte, log Bruks-
ongen Nisse Svensson 
innan han tog plats vid fika-
bordet.

Julstämningen fortsätter 
att spira i Surte de två kom-
mande lördagarna då kyrkan 
erbjuder dubbla konser-

ter med 30-årsjubilerande 
Opus -83.

JONAS ANDERSSON

Oh, vad roligt för oss! Över 50 medlemmar 
och några från servicehuset mötte upp för 
några timmars samvaro.

Det kändes bra att varit med i festkommit-
tén denna kväll, när så många berömde

tillställningen. Det sporrar till nya mål. Ett 
särskilt omnämnande hoppas jag få framföra 
till Linnea Zimmergren, som stod för pyn-
tandet av lokalen vi fick disponera denna kväll. 
Tack ska även framföras till övriga som hjälpte 
till. Det var verkligen fint tyckte många.

Hoppas att inte lokalfrågor framöver, hin-
drar oss äldre till liknande gemensamma akti-
viteter. Något som vi så väl behöver.

Rune Dahl 

Julbord med 
PRO Nödinge

PRO Nödinge njöt av julbordet.

Gammaldags
julmarknad i Surte

Den som ville förse sig med en vacker julblomma hade möjlighet att göra det på Glas-
bruksmuseet i lördags.

Bernt Långö sålde lotter för 
SPF:s räkning.

Kaffegästerna bjöds julmusik av det pampi-
gare slaget. 

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.

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19
Entre: 100:-

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19

Julklappstips!
Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang

Jämför bilderna ovan och hitta de sex 
fel som finns i den nedersta bilden. 
Ringa in felen tydligt, klipp ut bilderna 
och sänd till: Ale Folkets Hus, Noltorget 
10, 449 42 Nol. Ange namn och adress. 
Skicka in senast onsdag 18 December.

TÄVLING - FINN SEX FEL
De tio första rätta svaren vinner
en biljett till ”Törnrosa Balett”

NY REGI!
Nu har vi kvällsöppet igen

FREDAG & LÖRDAG ERBJUDER KÖKET:

2 RÄTTER 169:-
3 RÄTTER 199:-

V Å R A  N Y A  Ö P P E T T I D E R :
Mån-tis 11-14.30, ons-tor 11-22,  
fre 11-01, lör 13-01, söndag 13-20

Välkomna /Dragan med personal

Pizza & 
stor stark 

TAKE AWAY!
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– Bara bra! Det är en kär tradition 
som vi har i Surte kyrka. Vi ger två 
konserter, nu på lördag och nästa 
lördag. Det brukar vara fullsatt 
båda gångerna och så hoppas vi att 
det ska bli i år också.

Vad blir det för program?
– Vi kommer att bjuda på tradi-

tionella julmelodier blandat med 
gospel och lite annat. Folk kommer 
också att få sjunga med i de mest 
önskade julpsalmerna. Sedan har vi 
våra duktiga solister som själva har 
valt vad de vill framföra.

Hur får man tag i biljetter?
– Biblioteket i Surte och i 

Nödinge är behjälpliga med det. 
Det går också att köpa biljetter via 

vår hemsida.
Vad har ni fått för reaktioner 

efter höstens jubileumskonsert?
– Väldigt många positiva kom-

mentarer. Många hävdar att det 
var det bästa vi någonsin har gjort 
och jag är beredd att hålla med. Det 
var välarbetat och ett fantastiskt 
arrangemang i Mimers Hus.

Hur firar du jul?
– Hemma hos min son som är 

bosatt i Ryd. Det blir en gammal-
dags jul mitt ute i skogen, med gran 
fast utan tomte.

Vad önskar du dig i julklapp?
– Frid och fröjd och fortsatt 

framgång med Opus -83.
JONAS ANDERSSON

…Jack Svantesson, dirigent i Opus -83.

Hur är läget inför helgens julkonsert?

Hallå där...

Ännu en gång har Surte missions-
församling bjudit in till en Höst-
marknad, med lotterier, försäljning 
av hemmagjort godis, servering, 
auktion och second hand.

Återigen hade många hörsammat 
inbjudan, så redan vid 10-tiden var 
det fullt med folk, som ville göra de 
bästa fynden. Nu fanns det även en 
möjlighet att få sig en stunds still-
het i kyrksalen, där det spelades upp 

vacker musik.
När dagen var över hade många 

lotterivinster fått följa med hem 
till glada vinnare och bekanta hade 
kunnat ta en fika ihop, då våra 
marknader är ett sätt att träffa gamla 
vänner som man kanske inte träffat 
på länge.

Michael Olausson
för Surte missionsförsamling,

en del av Equmeniakyrkan

Höstmarknad hos Surte missionsförsamling

LÖDÖSE. Julinspirerat 
hantverk.

Utställarna stod 
på rad och besökarna 
flockades.

Julmarknaden på 
Lödösehus blev i vanlig 
ordning en folkfest.

Lödösehus står varje decem-
ber värd för den julmarknad 
som Slöjd och konsthantverk 
kring älven arrangerar. Till 
toner från Hjärtums spel-
manslag hälsades marknads-
besökarna välkomna.

Utställarna fanns 
utspridda på två våningsplan 
och utbudet av alster varie-
rade väldeliga. Det tycktes 
finnas något för alla smaker 
och kommersen kom igång 
direkt när dörrarna öppnades 
klockan elva.

Många hade promene-
rat från Jul i byn-firandet 
på torget och tyckte det var 
skönt att komma in i värmen. 
I caféet gick det utmärkt att 
avnjuta kaffe och lussekatt, 

samtidigt som man kunde 
ta del av musikunderhåll-
ningen.

JONAS 
ANDERSSON

Ja, det var verkligen ”mer 
folk än i kyrkan”, som jag 
brukar säga, när Surte mis-
sionsförsamling nyligen 
arrangerade en Johnny 
Cash- mässa kallad ”Just one 
more mile”, där traditionella 
gudstjänstaktiviteter som 
bön, nattvard och predikan, 
blandades med Johnny

Cash-melodier. Dessa 
framfördes av en grupp 
bestående av Andreas 
Tengelin Magnusson, 
Janne Saaristo, Jakob Lilja 
och David Andréas.

Det var intressant att ta till 
sig Guds ord genom att höra 
texterav Johnny Cash, som 
i ”Why me, Lord?” (Varför 
jag, Gud?), där Johnny Cash 
frågar hur han kan ha förtjä-
nat all den nåd Gud visar och 
i ”Redemption” (Inlösen), 
om hur Jesus löst in vår skuld 
på korset.

Vår pastor, Per Kjellberg, 
ledde oss igenom mässan och 
därefter fanns möjlighet att 
skänka en slant till tyfonens 
offer i Filippinerna.

Michael Olausson
för Surte missionsförsamling,

en del av Equmeniakyrkan

Johnny Cash-
mässa hos Surte 
missionsförsamling

Hantverk och julmusik på Lödösehus
Hjärtums spelmanslag framförde julvisor.

Utställarna stod på rad och besökarna tog del av alla de 
vackra alster som visades upp.

Hobbit del 2: Smaugs Ödemark
Söndag 15 december kl 18
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Sune på bilsemester
Måndag 30 december kl 14

Torsdag 2 januari kl 14
Måndag 6 januari kl 18

Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann

Söndag 29 december kl 18
Torsdag 2 januari kl 18
Onsdag 8 januari kl 19

Återträffen
Onsdag 11 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!

Himmelriket  
i Sydtyskland
6 dagar i Bayeri scher Wald

Pris per person i dubbelrum

2.949:-
Pris utan reskod 3.249:-

  Pristillägg 22/6-7/8 2014: 200:-

Hotellet ligger högt över staden Lam med sitt vackra kyrktorn och all-
deles vid naturparken Bayerischer Wald och på gränsen till Tjeckien. 
Området är som ett stort buffébord med enastående naturupplev-
elser, historiska medeltidsstäder, ’grüss got’ och ’gemütlichkeit’!

Max. 1 barn 0-2 år gratis i föräldrars säng. Max. 2 barn 3-12 ½ priset 
i tillslutande rum. Barn på 3-9 år inkvarteras i rum med anslutnings-
dörr till föräldrars rum. Barn på 10-12 år inkvarteras i rum vid sidan 
av föräldrars rum.

 en av städerna på ’Kristallvägen’, där glasverkstäderna ligger 
tätt: 1 km.  

– Bayerischer Walds högsta bergstopp (1.456 m.ö.h) 
- och det är bilväg nästan helt upp till toppen: 21 km.

Åk turen över gränsen till 
det historiska Böhmen - t.ex. en dagsutflykt till Mariánske Láznê 
(Marienbad), en av Tjeckiens mest berömda kurorter: 111 km. 

 Söndagar i perioden 6/4-7/12 2014.
Kuravgift 0,5 EUR/barn 6-15 år och 1,5 EUR/vuxen. 

 

Extra för barn 3-12 år:Barnklubb inkl. lunch med saft ad libitum. 1 glass och 2 glas läsk varje eftermiddag

eller ring  020 79 33 84

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndag 15 December
Kauneimmat joululaulut Surten kirkossa
15.12 klo 13.00. Kanttori Reima Killström.
Pappi Lisa Sorvoja. Tervetuloa!
 
Julfest
Surte kyrka 16.00 Avslutning för barn och ungdomsgrupper
Luciatåg av miniorbarn och förskolan Paradiset och 
musikal av barnkören Peacedrums. Festen fortsätter i 
församlingshemmet med Fika, dans kring granen och 
Tomten delar ut klappa till alla barn.
 
Julkonsert
Nödinge kyrka 17.00 med Blue’n Joy Gospelkör och Trio 
Donovan.

Onsdagsträff 18 december
Surte församlingshem 14.00
Julavslutning med gröt och julsång.

Alla är välkomna!

0303-444 000mittiale.se

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

Starrkärrs församlingshem
onsdag 18 december 

kl 10.00-13.00 

Julfest

Pyssel
Lättjulbord 

Allsång mm

för stora och små

Medverkande: Kammarkören VocAle, 
Damkören Vox feminale 
samt sångare ur Jawa musik, 
Solister och Instrumentalister.  
Dirigent Sabina Nilsson.

Älskade julsånger!

Starrkärrs kyrka
Söndag 15 december 
kl. 18.00

Julsångs-
gudstjänst

Traditionsenligt brukar 
årets planerade vandringar 
sluta med att vi äter till-
sammans. I år samlades 
32 SPF-medlemmar i 
Nödinge och gick till Nol. 
Vi fikade i kullen söder om 
Nolängen. Efter en något 
kylslagen promenad var 
det skönt att komma in i 
värmen på Ale gymnasium. 
Här njöt 22 vandrare av 
Rogers delikata meny. 
Några fortsatte sedan till 
Arbetsmarknadsenhe-

ten i Häljered för att få 
information om hur man 
hjälper kvinnorna i Kongo 
genom att tillverka paket 
till barn som man skickar 
ner.

Nol-Alafors kontakt-
kommitté arrangerar 
luciafest den 10 decem-
ber. Redan nu flaggar 
Axel Sager och Lennart 
Mattsson för en toppen-
resa till Rom och Sorrento 
i april-maj.

Lennart Mattsson

Vandring och mat
med SPF Alebygden

LÖDÖSE. I lördags in-
fann sig julstämningen 
på allvar i Lödöse.

Jul i byn firades på 
traditionsenligt sätt.

Tomten hälsade på 
och skinkpromenaden 
arrangerades för 30:e 
året – allt var som 
vanligt.

Det lokala föreningslivet häl-
sade välkommen till Jul i byn 
på torget i Lödöse. Även en 
del företag och duktiga hant-
verkare fanns representerade 
och såg till att inramningen 
blev den rätta. Det grilla-
des hamburgare, serverades 
glögg och var allmänt gemyt-
ligt denna kylslagna lördags-
förmiddag.

För barnen var mötet med 
tomten det som hägrade. Sys-
konen William och Elias tog 
tillfället i akt att överlämna 
julens önskelista.

– Vi syns på julafton, lovade 
tomten och vinkade glatt.

Lotterna sålde som smör i 
solsken och en hel del besö-
kare kunde gå hem med en 
julklapp under armen. 

Friluftsfrämjandet höll 
som brukligt i trådarna för 
den årliga skinkpromenaden. 
Starten gick vid Främjarstu-
gan med målgång på torget.

JONAS ANDERSSON

Nu är det jul igen…

Två unga försäljare i Noa och 
Emmy.

Medeltidsinspirerat mark-
nadsstånd när Jul i byn 
firades i lördags.

Vid PRO Ale Norras 
sista kvartalsmöte för året 
togs beslut om 2014 års 
verksamhetsplan med 
budget. Efter de sedvanliga 
mötesförhandlingarna fick 
vi en lägesinformation om 
studielokalerna. Som vanligt 
smakade det gott med kaffe 
och smörgås, som Älväng-
engruppen hade ordnat. 
Stig Alfredsson sjöng och 
spelade och berättade om 
bakgrunden till texterna i 
sångerna av Nils Ferlin och 
Evert Taube. I lotteriet 
fanns det som vanligt många 
trevliga vinster.

Vid besöket på Lorens-
bergsteatern den 16 
november fick vi träffa den 
mycket annorlunda famil-
jen Addams. Fenomenala 
rollpresentationer av Claes 
Malmberg, Lasse Kronér, 
Petra Nielsen och många 
fler.

Efter denna trevliga upp-
levelse körde bussen oss till 
Golden Days där vi avnjöt 
en tvårätters middag. Mätta 
och glada var det dags att 
starta resan hemåt.

PRO Ale Norras julfest 
har nu blivit en tradition. 
Den 6 december var det så 
dags igen. Över 100 förvän-
tansfulla personer kom till 
Medborgarhuset i Ledet. Vi 
bjöds på glögg med tillbehör 
och det smakade extra gott 
när vintern utanför hade 
gjort sitt antågande med 
snö och halka. Borden stod 
vackert dukade i rött och på 

scenen var julgranen tänd. 
Thorsten och Kent spelade 
och sjöng välkomnande till 
bords.

Vi fick besök av Ales 
Luciakandidater som kom 
och sjöng vackert och stäm-
ningsfullt och fick oss att 
känna att snart är det jul. 
Därefter stod det framdukat 
ett fantastiskt julbord med 
julmat och därefter ris à 
la Malta med saftsås, som 
Folkets Hus med Marita i 
spetsen hade tillagat.

En liten luciakandidat, 
som inte hade blivit antagen 
i år, stod plötsligt på scenen 
och sjöng en egen sång. 
Hen kanske har bättre tur 
nästa år. Vi fick även besök 
av Elvis, som sjöng några av 
sina favoriter.

Efter kaffet var det så 
dags för lottdragningen. På 
entrébiljetten kunde man 
vinna en julost och den 
vanns av Lill Hassel. Det 
lottades bland annat ut ett 
fantasiskt pepparkakshus, 
som Inger och Sten-Åke 
Carlsson hade skänkt. Den 
lycklige vinnaren blev Stig 
Johansson. Övriga vinnare 
kunde gå hem med fina och 
goda vinster under armen. 
Vi gratulerar de som vunnit! 
Alla som gjort den trevliga 
julfesten tackades. Efter 
denna trevliga samvaro var 
det dags att halka hem i den 
vintriga kvällen. Tack för i år 
och God jul och ett riktigt 
Gott Nytt År!

Eva Carlsson

Kvartalsmöte, teaterresa och 
julfest med PRO Ale Norra

Tack

Vår käre

Kenneth
Törnqvist
* 24 mars 1938

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
30 november 2013

MARIANNE
EDDY, ANNIKA

med familjer
Syster Gunn

Övrig släkt och vänner
 
I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

20 december kl. 13.00 i
Nödinge kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 17 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Diabetesfonden

pg. 90 09 01-0 eller via
www.diabetesfonden.se.

Valfri klädsel.

Döda
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Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Predikoturer
Nödinge församling
15/12 3:e Advent kl 13, Sur-
te kyrka Finsk Gudstjänst 
L Sorvoja. K 16, Surte kyr-
ka Gudstjänst för Stora och 
Små Julavslutning H Hul-
tén. Kl 17, Nödinge kyrka 
Julkonsert med Blue’n Joy. 
Tisd 17/12 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén.

Surte missionsförsamling
Onsd 11/12 kl 15, Onsdags-
träff: Julfest. Onsd 11/12 
kl 18:30, Tonår: Julfest. 
Onsd 11/12 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Vi blir gär-
na fler spelare. Torsd 12/12 
kl 19, Kören övar inför fjär-
de advent. Sönd 15/12 kl 17, 
Tredje advent. Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Ev. Ton-
årsmedverkan. Missionsof-
fer. Enkelt fika. Välkommen 
att fynda till halva priset på 
vår second hand!
Onsdag 18/12 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan. Sis-
ta gången för året och sedan 
spelar vi igen 8/1.
Det kan bli ändringar i det-
ta program, men www.sur-
temissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/12 Starrkärrs kyr-
ka kl 19, Luciakonsert med 
Ale Lucia. Starrkärrs för-
samlingshem kl 19, Bön för 
församlingen. Välkommen 
till en stund stillhet och bön. 
Kvällens bön är i försam-
lingshemmet! Torsd 12/12 
Starrkärrs kyrka kl 18, Jul-
spel för alla åldrar. Persona-
len i Starrkärr-Kilanda för-
samling framför årets nya 
uppsättning av julspelet he-
ter ”När tiden var inne”. 
Sönd 15/12 Nols kyrka kl 

11, Mässa Nilsson. Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa An-
dersson Starrkärrs kyrka kl 
18, Julsångsgudstjänst (se 
annons). Onsd 18/12 Starr-
kärrs församlingshem kl 10, 
Julfest för stora och små! (Se 
annons). Vi leker sjunger 
och äter gott. Självkostnads-
pris. Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/12 kl 
10, Mässa Imberg. Kl 18, 
Julsånger i församlingshem-
met, Imberg. Hålanda, se 
övriga. S:t Peder sönd 15/12 
kl 10, Gudstjänst Ingvars-
son. Ale-Skövde sönd 15/12 
kl 12, Familjegudstjänst med 
julspel, Ingvarsson. Tunge, 
se övriga.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 10/12 kl 8-9, Bön. 
Kl 19, Styrelsemöte. Onsd 
11/12 kl 18-19, Bön. Torsd 
12/12 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 15, RPG Jul-
fest i Missionskyrkan. Fred 
13/12 kl 19.30, Greenhouse 
hos Forsbergs. Lörd 14/12 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 15/12 kl 15, 
JULFEST för stora och 
små. Servering. 
Tisd 17/12 kl 8-9, Bön. Kl 
18, Julfest för Second Hand.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 19/12 kl 18, Musik-
cafe I Furulundsstugan Ala-
fors, Ohlins.

Guntorps Missionskyrka
Onsd 11/12 kl 18.30-20.15, 
Luciaövning mm. i Älväng-
ens Missionskyrka. Lörd 
14/12 kl 15.40-18, Lucia - 
Genrep - i Älvängens Mis-

sionskyrka. Lörd 14/12 kl 
18 - 20.45, Scouternas Lu-
ciafest. Onsd 18/12 kl 18.30, 
Scouternas Julfest i  Gun-
torp.

Älvängens Missionskyrka
Tors 12/12 kl 15, RPGs jul-
fest, Missionskyrkan. Sönd 
15/12 kl 16, Gudstjänst 
och julavslutning för SMU. 
SMUarna och Leif Jöngren  
Utgångskollekt till missions-
arbetet "Hoppets tid" Ser-
vering.

Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Nordblom. Tisd kl 08, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 11/12 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
15/12 kl 11, Julens sånger, 
Leif Karlsson. Onsd 18/12 
kl 19, Sång bibelläsning och 
bön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Min lilla Mamma
Vår älskade Mormor

Vår goa "Gammelelin"

Elin Foborg
* 30 juli 1922

har idag stilla lämnat
oss för att gå till sitt

efterlängtade himmelska
hem.

Skepplanda
30 november 2013

ANN-KERSTIN
ANDREAS & SANDRA

Zacharias, Benjamin
FRIDA & ANDERS

Inez
JOHN & EMMA
Jesaja, Love, Lea

GUSTAV & ANNA
Smyrnaförsamlingen

Ingen dag är så lång att

dess afton ej kommer.

Jag vill att där jag är,

där skall du också

vara.

                     Jesus

                 Ur Joh. 14

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndagen

16 december kl. 15.00 i
Smyrnakyrkan,

Älvängen. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i festsalen. Svar om
deltagande meddelas till

Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast
torsdagen 12 december.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Smyrnaförsamlingens

barnverksamhet
bg. 136-5345

Ett varmt tack till
personalen i hemtjänsten

och hemsjukvården,
Skepplanda för all

kärlek och omsorg Ni
givit Elin.

Kenneth Törnqvist, Nol 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar makan 
Marianne samt barn med fa-
miljer som närmast sörjande.

Elin Foborg, Skepplanda 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar dottern 
Ann-Kerstin samt barnbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Kristoffer Dahlbäck, har 
avlidit. Född 1984 och ef-
terlämnar sonen Alexander, 
mamma och pappa, syskon 
samt mormor som närmast 
sörjande.

Ralf Wallin, Älvängen har 
avlidit. Född 1949 och efter-
lämnar makan Yvonne, barn 
med familjer, mamma samt 
syster som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Margareta Andersson. I S:t 
Peder kyrka hölls onsdagen 
4 december begravnings-
gudstjänst för Margareta 
Andersson, Lödöse. Offici-
ant var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Kerstin Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 4 
december begravningsguds-
tjänst för Kerstin Johans-
son, Alafors. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Björg Olsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
5 december begravnings-
gudstjänst för Björg Olsson, 
Färdsle. Officiant var Lars 
Ingvarsson.

Inga-Britt Johansson. I 
Surte kapell hölls fredagen 6 
december begravningsguds-
tjänst för Inga-Britt Johans-
son, Surte. Officiant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Övrigt

Vår lilla katt Pelle har 
sprungit bort. Försvann 
ifrån Lindåsen, Nödinge 
den 24 november. Han 
är korthårig, svart-vit 
med svarta trampdynor. 
ID-märkt i örat. Oerhört 
saknad av oss! Hör av er om 
ni sett honom. Ovissheten 
är värst.
Kerstin 0736-00 37 01

Julmarknaden
Älvängen 8/12

Lions Skinklotteri.
Rosa lott nr 28,

ej utlämnad. Presentkort 
finns hos Älvfoto

Min älskade
Vår käre Pappa, Morfar,

Son och Broder

Ralf Wallin
* 30 juni 1949

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Älvängen
7 december 2013

YVONNE
JENNIE och STEFAN

Izabella, Lowe
ANNELIE och FREDRIK

Nikolina, Rebecka,
Malvina

TITTI och MATTIAS
Elin, Emma

MAMMA INGA
Syster Gia med familj

Släkt och vänner

Stå inte vid min grav

och gråt för mig

Jag är inte där, jag

sover ej

Jag är vinden över hav

och sjö

Jag är stjärnors glitter i

nyfallen snö

Jag är stilla regnet i

novembernatten

Jag är solens blänk på

fjärdens vatten

När du vaknar till

vardagen och allt du

borde

Ger jag dig stöd som

förr jag alltid gjorde

Så gråt ej vid min grav

som om jag inte fanns

Jag är inte där, men

någon annanstans

Det finns en kraft i

allt vi haft

Det vi har finns alltid

kvar- bortom himlen

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

19 december kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99, senast

tisdagen 17 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden tel.

020-59 59 59.

Det finns en kraft i 
allt vi haft

Det vi har finns alltid kvar…
-bortom himlen

Kristoffer
Dahlbäck

* 4/7 1984
† 29/11 2013

ALEXANDER
Sofia

Katharina och Johan
Marika och Anders

Johanna, Felicia
mormor Karin

släkt och vänner

Ur den största smärta

som vi orkar bära

som vi orkar mista

skall vår största ömhet

växa varmast

Ur den största smärta
som vi orkar bära
som vi orkar mista
skall vår största ömhet växa
   varmast

Ebba Lindqvist

Begravningen äger rum
fredagen 20 december
kl. 10.00 i Bergsalen,
Skogskyrkogården,

Kungälv.
Därefter minnessamling

i Hålanda bygdegård
–anmälan 0707-320231.
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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

Behandlingsbänk till salu i Älv-
ängen.
tel. 0705-44 97 29

Självplock av Julgranar
i Starrkärr 150:-/st
tel. 0706-85 50 86

Björkved. Blandved
Även små-säckar björk.
tel. 0730-28 65 54

Nyckelharpa. Välinspelad. 
Säljes billigt. Pris 10 000kr med 
låda.
tel. 0520-65 08 33

Ö HYRA

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/mån. 
Inflyttning kan ske omgående.
tel. 0739-07 84 70

Garage, förråd, lokal hyres 
privat 10-100m2? Ev. flera olika 
uthyrare? Gärna Bohus/Surte, 
villagarage, förråd, affärslokal 
eller annat.  Längre eller kortare 
tid? Direkt eller senare under 
våren.
tel. 0705-67 54 44

SÖKES

Möblerad lägenhet, alt möb-
lerat rum sökes, helst i Ale 
kommun.
Svar till info@alekuriren.se

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 AB - 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
www.hyr65plus.se

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

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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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

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

Måleri
Vi utför alla typer av Måleriarbeten, 
Golvslipning o lackning av trägolv/
trapp, Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.com

Svitlanas sallader och piroger. 
Koreanska sallader och olika 
piroger. Säljes efter betsällning. 
Priser sallader, 8kr/hg, piroger 
10-15kr/st.
tel. 0720-46 32 60
(Pratar ryska, koreanska, 
ukrainska, svenska)

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssssttteeeeeerrrrrr
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Ett stort grattis
till världens bästa

Theo
på din 6 årsdag den 11/12.
Massor med grattiskramar 
från Juni, Mamma & Pappa

Christer
7/12 50 år.

Tänk vad tiden går. 
Grattis från

Mor & Far, Syster

Grattis
Joakim Karlsson ÄMK

efter en väl genomförd 
Novemberkåsa
Serviceteamet

Vårt barnbarn idrottskillen
Lucas

fyller 8 år den 6 december
Grattis från

Farmor & Farfar

Grattis
Alice

Fyllde 2 år den 9/12.
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Mormor, 
G-mormor

Grattis
Matilda

som har fått en lillasyster
Kram Farmor, G-Farmor

Hugo Wallberg 90 år
Vi firar Hugo den 19 
december med öppet hus 
mellan kl 12.00-16.00.
Göteborgsvägen 68B.

Siv, Gunnel och Kristina
med familjer

Vår prinsessa
Amanda

fyllde 4 år den 8 december. 
Stort grattis och

många kramar från
 mamma och pappa och

lillebror Oliver.

Grattis på 60 årsdagen
den  9/12. Vår alltid lika

trogne lagkamrat.
Önskar damlaget

Veckans ros 
Jag vill ge veckans finaste 
rosor till dem som hjälpte 
mig och min dotter i 
samband med älgolyckan 
måndag 2/12 på 45:an i Älv-
ängen. Ett STORT tack till 
alla er!                           Emelie

...till den vänlige man som 
hittade min telefon på 
parkeringen och lämnade 
in den i Furustugans café i 
måndags kväll.

Tacksam bastubadare

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Anneli Svensson, Älvängen

Ahlafors IF. Tack för den 
fina utmärkelse, känner mig 
mycket hedrad. Synd jag 
missade både utdelningen 
och 100-årsjubileumsfesten

Birgitta B

Tack

Uppvaktning
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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

Behandlingsbänk till salu i Älv-
ängen.
tel. 0705-44 97 29

Självplock av Julgranar
i Starrkärr 150:-/st
tel. 0706-85 50 86

Björkved. Blandved
Även små-säckar björk.
tel. 0730-28 65 54

Nyckelharpa. Välinspelad. 
Säljes billigt. Pris 10 000kr med 
låda.
tel. 0520-65 08 33

Ö HYRA

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/mån. 
Inflyttning kan ske omgående.
tel. 0739-07 84 70

Garage, förråd, lokal hyres 
privat 10-100m2? Ev. flera olika 
uthyrare? Gärna Bohus/Surte, 
villagarage, förråd, affärslokal 
eller annat.  Längre eller kortare 
tid? Direkt eller senare under 
våren.
tel. 0705-67 54 44

SÖKES

Möblerad lägenhet, alt möb-
lerat rum sökes, helst i Ale 
kommun.
Svar till info@alekuriren.se

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 AB - 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
www.hyr65plus.se

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

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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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

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

Måleri
Vi utför alla typer av Måleriarbeten, 
Golvslipning o lackning av trägolv/
trapp, Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.com

Svitlanas sallader och piroger. 
Koreanska sallader och olika 
piroger. Säljes efter betsällning. 
Priser sallader, 8kr/hg, piroger 
10-15kr/st.
tel. 0720-46 32 60
(Pratar ryska, koreanska, 
ukrainska, svenska)

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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Ett stort grattis
till världens bästa

Theo
på din 6 årsdag den 11/12.
Massor med grattiskramar 
från Juni, Mamma & Pappa

Christer
7/12 50 år.

Tänk vad tiden går. 
Grattis från

Mor & Far, Syster

Grattis
Joakim Karlsson ÄMK

efter en väl genomförd 
Novemberkåsa
Serviceteamet

Vårt barnbarn idrottskillen
Lucas

fyller 8 år den 6 december
Grattis från

Farmor & Farfar

Grattis
Alice

Fyllde 2 år den 9/12.
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Mormor, 
G-mormor

Grattis
Matilda

som har fått en lillasyster
Kram Farmor, G-Farmor

Hugo Wallberg 90 år
Vi firar Hugo den 19 
december med öppet hus 
mellan kl 12.00-16.00.
Göteborgsvägen 68B.

Siv, Gunnel och Kristina
med familjer

Vår prinsessa
Amanda

fyllde 4 år den 8 december. 
Stort grattis och

många kramar från
 mamma och pappa och

lillebror Oliver.

Grattis på 60 årsdagen
den  9/12. Vår alltid lika

trogne lagkamrat.
Önskar damlaget

Veckans ros 
Jag vill ge veckans finaste 
rosor till dem som hjälpte 
mig och min dotter i 
samband med älgolyckan 
måndag 2/12 på 45:an i Älv-
ängen. Ett STORT tack till 
alla er!                           Emelie

...till den vänlige man som 
hittade min telefon på 
parkeringen och lämnade 
in den i Furustugans café i 
måndags kväll.

Tacksam bastubadare

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Anneli Svensson, Älvängen

Ahlafors IF. Tack för den 
fina utmärkelse, känner mig 
mycket hedrad. Synd jag 
missade både utdelningen 
och 100-årsjubileumsfesten

Birgitta B

Tack

Uppvaktning
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

7 3 5 2
4 7 8 9
8 6 4 5

8 5 6 7 3
2 5 7

1 5 9 6

9 6 7 1
9 2

6 8 5 1 2

8 2
8 7 6
5 7 6 3 9

6 3 2 4
9 3 6

8 5 2 7

6 8 7
2 7 3 8 6
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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

199KR/MÅN

GYMKORT

12 MÅN AG. LOKALT GYMKORT.

20%
RABATT PÅ ALLA 

PT-PAKET!


