
Josephine Kinnander.

Hektiska dagar 
för Ale Lucia
ALE. Förberedelserna 
har pågått sedan sep-
tember, men nu väntar 
snart lugn och ro.

Josephine Kinnander 
har haft några hek-
tiska dagar som Ale 
Lucia.
Det är hon självklart inte ensam om. 
Årets luciatrupp om fem tjejer har 
alla fått hänga i, liksom gänget runt 
tåget. Ahlafors IF:s luciakommitté 
vet vad som krävs och bara under 
luciadagen gjordes över 20 framträ-
danden.                       Läs sid 31Kungälv • Tel 0303-24 33 49 

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 46  |  vecka 51  |   2013  |  År 18  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

Vi vill tacka alla våra
kunder för i år och önska 
God Jul & Gott Nytt År!

Vi skänker pengar till 

Barncancerfonden 

istället för att skicka 

ut julkort.

Öppettider i jul
Mån-fre 8-17

Kvällsmottagning
Tis & Ons till kl 20

Lördagsöppet
Öppet kl 9-14

Stängt 24, 25, 

26, 31 dec samt 

1 jan. Därefter 
öppet som 

vanligt

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

KLIPP!

5:-/st+pant
JULMUST  

Nygårda. 150 cl.
Jfr. pris 3:33/liter + pant.     
Max 2 köp/hushåll 

Gäller v 46 • 13/11-17/11GäGäGGäGGäGGälGälGGääGäläGäGGäGäG lGäGäGäGGGälGGGGGGGG eelerereleeelereeerel rlelereleeeeeeeeee vvvvvvv 46646666664444 11117/77/1117/7/7///1111111111111// 111111111111111111GäGäääGäälGälGälGäGäGäGälGällGälGääääGääGääälGäGGäGäGGGäG eeeeelerlerlereeeeleeeelereeereleeeereeeereeeeeeleeeeeeeee vvvvv vvv 46 6464666646664664444444 • 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1 1• 11• 11• 1• 111111• 11•  1• 11111111111111111• 11111111111111111 3/13/13 13/133/133/13/33/13/13/133/1/33/13/13/13/13/133/1//3/13/13333333 111333333/13/133/133 113/133/13/113/13 13 1333333333 1-111-11111--1-1111-11-1-11 7/17/177/17/17/17/7/7/1/1/1/1/1/1/11111/11111111111111111111/111111111111111111111111111111GGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGäGGGäGälGälGäGGälGGäGäGäGäGäGGGGäGGäGäGäGGäGäGäGäGäGGäGääGGälGGäGäGäääGäGäGäGGGGäGäGGGGäGäGGGGäGäGGGGGGGGGäGGGGGäääGäGGGGäGGääääGGGGGGG lelelerleeererereleeleerlerererleererlerlerererleerrelellllelerllelleleeele v 466464464666666644444444444

Gäller v 51 • 11/12-15/12Julöppettider
Julafton 7–15

Juldagen 10–19 
Annandag jul 7–23
Nyårsafton 7–19 

Nyårsdagen 10–19

Alla andra dagar 7–23

   

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller mot kupong, t o m 22/12-2013

RABATT
PÅ ALADDIN 
OCH PARADIS

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

JULKLAPPSTIPS
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Se även annons på 
sida 9 inne i tidningen

 

ALLA BJÖRN BORG UNDERWEAR 

20% 
RABATT 

 Gäller på ordinarie pris t o m 31/12. Herr, Dam, Jr

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

Lördag
21 dec

Tomten till torget
Tomten delar ut 

klappar till de tio 
barn som vunnit 

önskeklappen

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

God Jul och  
Gott nytt valår!

Surte vinner igen!
– Och nu blir det nyårsfest med bandy
Henrik Jönsson jublar efter segern över Otterbäcken och 
på nyårsafton passar Surte på att bjuda in till en tidig 
nyårsfest med bandy på menyn. Annandagsbandyn däre-
mot spelas borta mot Frillesås.                Läs sid 41
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Jag fick en närmast 
overklig historia berättad 
för mig i veckan. Ale 

kommun skulle ha valt att 
placera ut en väktare för att 
garantera säkerheten för 
barn, personal och föräldrar 
vid Kyrkskolan i Skepp-
landa. Skälet skulle vara en 
närboendes aggressiva utspel 
mot förskolan i allmänhet 
och bilburna föräldrar i syn-
nerhet. Kan detta verkligen 
hända i lilla fredliga Ale 
2013? Ska vi behöva ha väk-
tare runt våra förskolor? Jag 
tog bilen och åkte upp till 
Skepplanda. Jodå, visst stod 
det en väktarbil där.

Ur säkerhetssynpunkt 
var det självklart det enda 
rätta, men historien tar en 
konstig vändning då det 
senare framkommer att 
kommunen plötsligt drar in 
väktaren. Det ansågs inte 
längre nödvändigt, utan var 
enligt mejl från ansvarig 
tjänsteman en tillfällig lös-
ning. "Att vi bemannade med 
väktare var ett sätt för oss att 
snabbt tillmötesgå den oro som 
förskolan och ni som föräldrar 
förmedlade och vi bedömde 
egentligen inte att det var nöd-
vändigt ur säkerhetssynpunkt. 
Vi har nu istället personal i 
villan under förskolans öppet-
tider och min bedömning är 
att detta är en bra lösning 
tillsvidare".

Den riskbedömningen, 
om den nu existerade över-
huvudtaget, fick snabbt 

omprövas. Mannen gjorde 
en ny attack mot en förälder 
och hennes barn. Händelsen 
polisanmäldes och väktare 
sattes återigen in. 

Nu var tålamodet däre-
mot slut hos föräldrarna som 
valde att kontakta media. 
Frågorna vi vill ha svar på 
är hur riskbedömningen 
har gjorts? Vilken kontroll 
av hyresgästen som gjordes 
med tanke på lägenhetens 
omedelbara närhet till både 
förskola och grundskola? 
Varför väktaren ansågs moti-
verad ena stunden och sedan 
inte alls nödvändig?

Det är frustrerande att 
inte få svar på dessa frågor. 
Med respekt för både inte-
gritetsskydd och sekretess 
borde ändå en bättre infor-
mation kunna lämnas i en 
händelse som satt skräck i 
en hel bygd. När persona-
len dessutom uttrycker 
rädsla och är ombedda 
att inte tala med press-
sen, då har det definti-
vit gått för långt. Vad 
hände med det öppna 
demokratiska samhäl-
let?

Det var inte med 
detta tonfall jag tänkte 
avsluta årets sista tid-
ning. Tvärtom, jag 
tycker att det har varit 
ett minst sagt spän-
nande år. Vi har fått 
uppleva pendeltågets 
positiva 
intåg i 
alebornas 

vardag. Vi har fått vara med 
om invigningen av Kläd-
källarens stora etablering i 
Stora Viken, Handelsplats 
Älvängen, försäljningen av 
stora marker vid Svenstorp, 
första spadtaget för Kro-
nogårdens 400 bostäder i 
Älvängen och mycket mera. 
Götaälvdalen är på gång. 
Det märktes inte minst när 
Ale och Lilla Edet kommun 
arrangerade "Destination 
Ale-Lilla Edet" för att visa 
upp allt som planeras och 
just nu genomförs. Det var 
kanske ingen folkstorm till 
själva eventet, men jösses 
vad många som har kom-
menterat att det nu finns ett 
alternativ norr om Göte-
borg.

Vi som bor här vet ju 
redan om det. Nu ska pärlan 
bara förädlas.

Sa jag god jul förresten...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Overkligt men tyvärr sant
alekuriren  |   nummer 46  |   vecka 51  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare |  @alekuriren.se

God Jul &
Gott Nytt År

 

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

PROVTRYCK01 PROVTRYCK

Hålanda

Tel. 0520-66 80 29

önskar kunder,  
släkt och vänner

God Jul &  
Gott Nytt År
Jag har öppet i mellandagarna

Välkomna!

Hålanda

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.

Vi önskar alla våra  
kunder en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt Ar!
/Linda, Lisbeth, 

Mikaela och Martina.

Storegårdsvägen 3F, Nol 0303-74 11 38

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

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

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om 

patienterna. 

Alla gamla och nya patienter  
hälsas hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.tandfokus.se

www.tandfokus.se

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA



Jag fick en närmast 
overklig historia berättad 
för mig i veckan. Ale 

kommun skulle ha valt att 
placera ut en väktare för att 
garantera säkerheten för 
barn, personal och föräldrar 
vid Kyrkskolan i Skepp-
landa. Skälet skulle vara en 
närboendes aggressiva utspel 
mot förskolan i allmänhet 
och bilburna föräldrar i syn-
nerhet. Kan detta verkligen 
hända i lilla fredliga Ale 
2013? Ska vi behöva ha väk-
tare runt våra förskolor? Jag 
tog bilen och åkte upp till 
Skepplanda. Jodå, visst stod 
det en väktarbil där.

Ur säkerhetssynpunkt 
var det självklart det enda 
rätta, men historien tar en 
konstig vändning då det 
senare framkommer att 
kommunen plötsligt drar in 
väktaren. Det ansågs inte 
längre nödvändigt, utan var 
enligt mejl från ansvarig 
tjänsteman en tillfällig lös-
ning. "Att vi bemannade med 
väktare var ett sätt för oss att 
snabbt tillmötesgå den oro som 
förskolan och ni som föräldrar 
förmedlade och vi bedömde 
egentligen inte att det var nöd-
vändigt ur säkerhetssynpunkt. 
Vi har nu istället personal i 
villan under förskolans öppet-
tider och min bedömning är 
att detta är en bra lösning 
tillsvidare".

Den riskbedömningen, 
om den nu existerade över-
huvudtaget, fick snabbt 

omprövas. Mannen gjorde 
en ny attack mot en förälder 
och hennes barn. Händelsen 
polisanmäldes och väktare 
sattes återigen in. 

Nu var tålamodet däre-
mot slut hos föräldrarna som 
valde att kontakta media. 
Frågorna vi vill ha svar på 
är hur riskbedömningen 
har gjorts? Vilken kontroll 
av hyresgästen som gjordes 
med tanke på lägenhetens 
omedelbara närhet till både 
förskola och grundskola? 
Varför väktaren ansågs moti-
verad ena stunden och sedan 
inte alls nödvändig?

Det är frustrerande att 
inte få svar på dessa frågor. 
Med respekt för både inte-
gritetsskydd och sekretess 
borde ändå en bättre infor-
mation kunna lämnas i en 
händelse som satt skräck i 
en hel bygd. När persona-
len dessutom uttrycker 
rädsla och är ombedda 
att inte tala med press-
sen, då har det definti-
vit gått för långt. Vad 
hände med det öppna 
demokratiska samhäl-
let?

Det var inte med 
detta tonfall jag tänkte 
avsluta årets sista tid-
ning. Tvärtom, jag 
tycker att det har varit 
ett minst sagt spän-
nande år. Vi har fått 
uppleva pendeltågets 
positiva 
intåg i 
alebornas 

vardag. Vi har fått vara med 
om invigningen av Kläd-
källarens stora etablering i 
Stora Viken, Handelsplats 
Älvängen, försäljningen av 
stora marker vid Svenstorp, 
första spadtaget för Kro-
nogårdens 400 bostäder i 
Älvängen och mycket mera. 
Götaälvdalen är på gång. 
Det märktes inte minst när 
Ale och Lilla Edet kommun 
arrangerade "Destination 
Ale-Lilla Edet" för att visa 
upp allt som planeras och 
just nu genomförs. Det var 
kanske ingen folkstorm till 
själva eventet, men jösses 
vad många som har kom-
menterat att det nu finns ett 
alternativ norr om Göte-
borg.

Vi som bor här vet ju 
redan om det. Nu ska pärlan 
bara förädlas.

Sa jag god jul förresten...

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Overkligt men tyvärr sant
alekuriren  |   nummer 46  |   vecka 51  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare |  @alekuriren.se

God Jul &
Gott Nytt År

 

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

PROVTRYCK01 PROVTRYCK

Hålanda

Tel. 0520-66 80 29

önskar kunder,  
släkt och vänner

God Jul &  
Gott Nytt År
Jag har öppet i mellandagarna

Välkomna!

Hålanda

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.

Vi önskar alla våra  
kunder en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt Ar!
/Linda, Lisbeth, 

Mikaela och Martina.

Storegårdsvägen 3F, Nol 0303-74 11 38

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

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

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik Arvidsson  
med syster Daniela nu hand om 

patienterna. 

Alla gamla och nya patienter  
hälsas hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.tandfokus.se

www.tandfokus.se

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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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

ARETS
.

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! UTNYTTJA FRISKVÅRDSPENGEN INNAN ÅRSSKIFTET!
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

trana  traffas  trivas  alla manniskor  alla aldrar!... .. ..
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När nöden är som 
störst är generosi-
teten som starkast. 

Efter monsterstormen 
Haiyan på Filippinerna har 
svenska folket skänkt flera 
miljoner kronor till hjälp för 
de utsatta. 

Många av oss har suttit 
stumma inför bilderna på 
människor som ska han-
tera sorgen efter förlorade 
anhöriga, samtidigt som de 
kämpar för sin egen över-
levnad. Den första tanken är 
ofta: ”Hur kan jag hjälpa?”

Såhär i juletid känns 
frågan säkert ännu mer 
viktig för många.

Jag vill uppmärksamma 
er på en möjlighet som finns 
sedan två år. När du som 
privatperson ger mellan 2 
000 och 6 000 kronor per år, 
så får du dra av 25 procent 
av beloppet i deklarationen. 
Denna avdragsrätt är ett 
sätt att stärka föreningslivet 
och det civila samhället. 
Ofta förmedlas den direkta 
hjälpen av ideella organi-
sationerna vars lokala sam-
arbetspartners snabbt når 
de mest behövande. Som 
Kristdemokrat är jag glad 
över att mitt parti genom-
förde denna reform och vill 
fortsätta utveckla möjlighe-
ten att göra avdrag för större 

belopp.  
Svenskarnas intresse har 

hittills varit imponerande. 
Över 625 000 unika givare 
donerade nästan en miljard 
kronor under 2012. Fler 
borde ta chansen. 

Fortfarande finns tyvärr 
hinder som gör att mindre 
föreningar inte kan agera 
fullt ut. Detta borde vi ändra 
på. Sverige har i förhållande 
till andra europeiska länder 
många föreningsaktiva och 
många föreningar. Det 
politiska systemet har dock 
inte hängt med. Länge var 
vi det enda landet i Norden 
som inte tillät avdrag för 
gåvor till föreningar. Sedan 
årsskiftet 2012 får den som 
vill ge gåvor till ideella 
föreningar göra ett sådant 
skatteavdrag. Kristdemo-
kraterna har varit mycket 
drivande i denna reform och 
vi ser det som ett steg i rätt 
riktning. Fler människor har 
valt att ge. Hjälp- och forsk-
ningsorganisationer gör ett 
mycket viktigt arbete och att 
underlätta för dessa borde 
vara en självklarhet. Gåvoav-
draget måste dock förenklas 
för att kunna ge full effekt 
och detta är en fråga som vi 
driver. 

Sune Rydén
Kristdemokraterna

”Hur kan jag hjälpa?”

I tidigare nummer av 
Alekuriren har M slått 
sig för bröstet då M, FP, 

C, KD och AD beslutat sig 
för att sälja ut den kommu-
nala assistansen. Vari ligger 
valfriheten i att sälja ut den 
kommunala assistansen, 
för det är ju valfrihet som 
hävdas då privata företag 
släppts in inom hemtjäns-
ten genom LOV? Gäller 
inte valfrihet när det gäller 
att ha möjlighet att välja 

kommunal anordnare inom 
personlig assistans? Är det 
kanske så att kommunala 
alternativ inte räknas i er 
valfrihet utan det skall vara 
privat? Vår syn på valfrihet 
inom V handlar om innehåll 
och inte om ägare.

Sen får ju sägas att precis 
som inom skola och äldre-
omsorg så tränger riskkapi-
talisterna sig in på assistans-
marknaden, och där har vi ju 
tidigare genom bland annat 

JB koncernens konkurs sett 
bristen på långsiktighet.

Vad gäller att låta privata 
aktörer ta över den kommu-
nalt drivna assistansen för 
att vi inte får full täckning 
för våra kostnader, så är det 
underligt att göra det samti-
digt som det pågår en utred-
ning om ersättningen för 
den personliga assistansen. 
Då kunde man i alla fall för-
vänta sig att man avvaktade 
resultatet av den innan man 

avvecklar en hel verksam-
het. Vilken tanke har ni haft 
på de som är anställda inom 
assistansen, eller spelade det 
inte någon roll?

Christer Pålsson (V)
Omsorg och 

arbetsmarknadsnämnden
Lisa Gustafsson (V)

Omsorg och 
arbetsmarknadsnämnden

Om vår personliga assistans i kommunal regi

Alla barn vägrar ibland. Då kan det vara bra att ha någon i närheten som 
vet allt om trotsåldrar, kost och barns utveckling. Vi finns på hundratals 
platser runt om i Västra Götaland och du hittar din mottagning  
på narhalsan.se

– det nya namnet på den offentliga primärvården

Alla barn vägrar ibland. Då kan det vara bra att ha någon i närheten som 
vet allt om trotsåldrar, kost och barns utveckling. Vi finns på hundratals 
platser runt om i Västra Götaland och du hittar din mottagning  
på narhalsan.se

– det nya namnet på den offentliga primärvården

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi!

Vi kommer att hålla 
stängt i skepplanda 
20/12-12/1.
Vi öppnar åter 13/1. 
Våra nya öppettider är: 
Mån-tor kl 8-12.
Under tiden som det är stängt i Skepplanda 
är du välkommen till Närhälsan i Älvängen.

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se
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Behov av Tillfällig 
vistelse 2014. Den 
förändring inom äldre-

omsorgen som nu påbörjats 
inför 2014 innebär: 

• en utökning med ytter-
ligare tio bostäder inom 
särskilt boende för äldre, till 
totalt 172 bostäder. 

• att ett Specialistteam 
skapas, vars uppdrag är att 
tidigt möta kommuninvånare 
med behov av stöd efter sjuk-
husvistelse. Tillsammans med 

den aktuella hemtjänsten pla-
neras och verkställs insatser 
i hemmet från första dagen 
efter sjukhusvistelsen. Som 
en effekt av specialistteamets 
arbetssätt kommer sannolikt 
behovet av tillfälligt boende 
att ytterligare minska.

• att de växelplatser som 
idag finns, blir kvar men flyt-
tas inom Vikadamm. 

• att behov av tillfäl-
lig vistelse fortsättningsvis 
kommer att tillgodoses på 

öronmärkta platser, på våra 
fem särskilda boenden. Stor 
hänsyn kommer att tas vid 
erbjudande om plats, till 
individuella behov och förut-
sättningar. 

att möjlighet till snabba 
och akuta lösningar för behov 
av tillfälligt boende, även 
fortsatt kommer att tillgo-
doses.

Förändringarna har sin 
grund i ett ökat behov av 
särskilt boende och minskat 

behov av korttidsboende.
Hittills 2013 har 65 % 

av de som vistats på kort-
tidsenheten varit personer 
med behov av och beslut 
om särskilt boende. De har 
vistats på enheten i avvaktan 
på, eller efter beslut om sär-
skilt boende, därför att inte 
tillräckligt många särskilda 
bostäder har funnits att 
erbjuda.

Ann-Sofie Borg 
Verksamhetschef Äldreomsorg

Varför lägga ner en fungerande enhet?
Vart tar vi vägen i 

Ale kommun om 
vi behöver tillfäl-

lig rehabilitering efter till 
exempel stroke – komplice-
rade ben- eller armfrakturer, 
höftfrakturer eller planerade 
operationer, om vi inte kan 
åka hem direkt efter sjuk-
husvistelsen för att bostaden 
behöver anpassas eller när 
vi/våra anhöriga inte orkar 
längre när livet är på väg att 
avslutas (palliativa)?

Jo, på ett eventuellt 
ledigt rum på något av våra 
demensboende/äldrebo-
ende. Därmed inte sagt att 
personalen där ej har kom-
petens, de är fantastiska men 
för få och kommer inte att 
hinna ge den vård/träning 

som behövs. 
På Vikadamms korttids-

enhet finns lokaler/personal 
och närhet till sjukgymnas-
tik. Korttidsboendet (gamla 
rehabavd) har personal som 
är vana att jobba med många 
olika typer av patienter. 
Lokalerna är lämpliga för 
till exempel träning efter 
instruktioner från sjukgym-
nast/arbetsterapeut .

Som tanken verkar vara 
nu får dessa patienter ligga 
kvar på sjukhuset tills det 
blir en säng ledigt på något 
av våra boenden (alltså måste 
någon avlida eller säga upp 
sitt boende för att någon ska 
få till exempel träning) eller 
så får kommunen köpa en 
plats i en annan kommun. 

Orsakerna varför patienten 
inte kan gå hem direkt kan 
variera, bostaden måste 
anpassas, extra träning eller 
oro inför en ny livssituation.

Integriteten för dem som 
bor på våra boende, vart tog 
den vägen? Det är i deras 
vardagsrum det kommer att 
vara tillfälliga omsorgstagare 
under längre eller kortare 
perioder.

Även om namnet reha-
bavdelning har ändrats 
till korttidsboende är det 
samma typ av inriktning på 
vården: 

• rehabilitering
• palliativ vård
• växel/avlösningsplatser
• växelvård för dementa
Vi har ”bara” minskat 

antalet vårdplatser och 
personal och även ”mixat” 
vårdtagare/personal.

På korttidsenheten finns 
tillgång till personal med 
”spetskompetens” för pal-
liativ vård, personal som 
har arbetat med rehabilite-
ringsinriktad vård i många 
år, sjuksköterskor på plats 
måndag-fredag, läkarkontakt 
efter behov, övrig tid till-
gång till kommunens sjuk-
sköterskor. Sjukgymnast/
arbetsterapeut finns i huset 
och alla träningsredskap i 
gymnastiksalen samt tillfäl-
liga hjälpmedel.

Personalen på Vikadamm
tillfällig vistelse

Svar på insändare angående tillfällig vistelse

Jag har två barn som 
båda går på en av Ales 
kommunala skolor. 

Dagligen ser och imponeras 
jag av fantastiska lärare och 
pedagoger som läser av, 
följer upp och engagerar 
sig i barnen. Varje vecka 
får vi hem långa detalje-
rade veckobrev om allt vad 
veckan har innefattat. 

Anledningen till att 
många barn uppenbarligen 
har svårt för inlärning kan 
omöjligt bero enbart på 
skolans lärare. Vad gör alla 
föräldrar undrar jag? De 
verkar som om de har prio-
riterat bort tiden med sina 
barn. Många jobbar troligen 
extremt mycket eftersom de 
kan köpa dyra mobiltelefo-
ner, mega stora platt tv utan 
avstängningsknapp och tv-
spel till sina barn. Med alla 
dessa prylar och bristande 
förmåga att sätta gränser 

”slipper” de engagera sig i 
barnen även när de kommer 
hem sent på kvällen. Hur 
många läser en mysig god 
natt saga för sitt barn? Hur 
många föräldrar hinner 
lyssna på sitt barn utan att 
själv sitta och frenetiskt pilla 
på sin mobiltelefon för att 
inte missa något ”viktigt” på 
facebook? 
Vi föräldrar har en otroligt 
viktig del i våra barns eget 
lärande. Skolan är viktig och 
vi måste överföra en positiv 
känsla om den till barnen.  
Vi måste hjälpa våra barn 
att vara undrevisningsbara. 
Man kan inte lägga skulden 
på någon annan om man inte 
själv ger det minsta enga-
gemang. Vi måste engagera 
oss nu! 

Hälsningar från en
mycket nöjd förälder

Vilket ansvar 
tar vi föräldrar?

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

Vi vill önska alla våra kunder och vänner en riktigt

God Jul &  
Gott Nytt År

Älvvägen 13 • Älvängen, Telefon 0303-74 92 18
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När nöden är som 
störst är generosi-
teten som starkast. 

Efter monsterstormen 
Haiyan på Filippinerna har 
svenska folket skänkt flera 
miljoner kronor till hjälp för 
de utsatta. 

Många av oss har suttit 
stumma inför bilderna på 
människor som ska han-
tera sorgen efter förlorade 
anhöriga, samtidigt som de 
kämpar för sin egen över-
levnad. Den första tanken är 
ofta: ”Hur kan jag hjälpa?”

Såhär i juletid känns 
frågan säkert ännu mer 
viktig för många.

Jag vill uppmärksamma 
er på en möjlighet som finns 
sedan två år. När du som 
privatperson ger mellan 2 
000 och 6 000 kronor per år, 
så får du dra av 25 procent 
av beloppet i deklarationen. 
Denna avdragsrätt är ett 
sätt att stärka föreningslivet 
och det civila samhället. 
Ofta förmedlas den direkta 
hjälpen av ideella organi-
sationerna vars lokala sam-
arbetspartners snabbt når 
de mest behövande. Som 
Kristdemokrat är jag glad 
över att mitt parti genom-
förde denna reform och vill 
fortsätta utveckla möjlighe-
ten att göra avdrag för större 

belopp.  
Svenskarnas intresse har 

hittills varit imponerande. 
Över 625 000 unika givare 
donerade nästan en miljard 
kronor under 2012. Fler 
borde ta chansen. 

Fortfarande finns tyvärr 
hinder som gör att mindre 
föreningar inte kan agera 
fullt ut. Detta borde vi ändra 
på. Sverige har i förhållande 
till andra europeiska länder 
många föreningsaktiva och 
många föreningar. Det 
politiska systemet har dock 
inte hängt med. Länge var 
vi det enda landet i Norden 
som inte tillät avdrag för 
gåvor till föreningar. Sedan 
årsskiftet 2012 får den som 
vill ge gåvor till ideella 
föreningar göra ett sådant 
skatteavdrag. Kristdemo-
kraterna har varit mycket 
drivande i denna reform och 
vi ser det som ett steg i rätt 
riktning. Fler människor har 
valt att ge. Hjälp- och forsk-
ningsorganisationer gör ett 
mycket viktigt arbete och att 
underlätta för dessa borde 
vara en självklarhet. Gåvoav-
draget måste dock förenklas 
för att kunna ge full effekt 
och detta är en fråga som vi 
driver. 

Sune Rydén
Kristdemokraterna

”Hur kan jag hjälpa?”

I tidigare nummer av 
Alekuriren har M slått 
sig för bröstet då M, FP, 

C, KD och AD beslutat sig 
för att sälja ut den kommu-
nala assistansen. Vari ligger 
valfriheten i att sälja ut den 
kommunala assistansen, 
för det är ju valfrihet som 
hävdas då privata företag 
släppts in inom hemtjäns-
ten genom LOV? Gäller 
inte valfrihet när det gäller 
att ha möjlighet att välja 

kommunal anordnare inom 
personlig assistans? Är det 
kanske så att kommunala 
alternativ inte räknas i er 
valfrihet utan det skall vara 
privat? Vår syn på valfrihet 
inom V handlar om innehåll 
och inte om ägare.

Sen får ju sägas att precis 
som inom skola och äldre-
omsorg så tränger riskkapi-
talisterna sig in på assistans-
marknaden, och där har vi ju 
tidigare genom bland annat 

JB koncernens konkurs sett 
bristen på långsiktighet.

Vad gäller att låta privata 
aktörer ta över den kommu-
nalt drivna assistansen för 
att vi inte får full täckning 
för våra kostnader, så är det 
underligt att göra det samti-
digt som det pågår en utred-
ning om ersättningen för 
den personliga assistansen. 
Då kunde man i alla fall för-
vänta sig att man avvaktade 
resultatet av den innan man 

avvecklar en hel verksam-
het. Vilken tanke har ni haft 
på de som är anställda inom 
assistansen, eller spelade det 
inte någon roll?

Christer Pålsson (V)
Omsorg och 

arbetsmarknadsnämnden
Lisa Gustafsson (V)

Omsorg och 
arbetsmarknadsnämnden

Om vår personliga assistans i kommunal regi

Alla barn vägrar ibland. Då kan det vara bra att ha någon i närheten som 
vet allt om trotsåldrar, kost och barns utveckling. Vi finns på hundratals 
platser runt om i Västra Götaland och du hittar din mottagning  
på narhalsan.se

– det nya namnet på den offentliga primärvården
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God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi!

Vi kommer att hålla 
stängt i skepplanda 
20/12-12/1.
Vi öppnar åter 13/1. 
Våra nya öppettider är: 
Mån-tor kl 8-12.
Under tiden som det är stängt i Skepplanda 
är du välkommen till Närhälsan i Älvängen.

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se
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Behov av Tillfällig 
vistelse 2014. Den 
förändring inom äldre-

omsorgen som nu påbörjats 
inför 2014 innebär: 

• en utökning med ytter-
ligare tio bostäder inom 
särskilt boende för äldre, till 
totalt 172 bostäder. 

• att ett Specialistteam 
skapas, vars uppdrag är att 
tidigt möta kommuninvånare 
med behov av stöd efter sjuk-
husvistelse. Tillsammans med 

den aktuella hemtjänsten pla-
neras och verkställs insatser 
i hemmet från första dagen 
efter sjukhusvistelsen. Som 
en effekt av specialistteamets 
arbetssätt kommer sannolikt 
behovet av tillfälligt boende 
att ytterligare minska.

• att de växelplatser som 
idag finns, blir kvar men flyt-
tas inom Vikadamm. 

• att behov av tillfäl-
lig vistelse fortsättningsvis 
kommer att tillgodoses på 

öronmärkta platser, på våra 
fem särskilda boenden. Stor 
hänsyn kommer att tas vid 
erbjudande om plats, till 
individuella behov och förut-
sättningar. 

att möjlighet till snabba 
och akuta lösningar för behov 
av tillfälligt boende, även 
fortsatt kommer att tillgo-
doses.

Förändringarna har sin 
grund i ett ökat behov av 
särskilt boende och minskat 

behov av korttidsboende.
Hittills 2013 har 65 % 

av de som vistats på kort-
tidsenheten varit personer 
med behov av och beslut 
om särskilt boende. De har 
vistats på enheten i avvaktan 
på, eller efter beslut om sär-
skilt boende, därför att inte 
tillräckligt många särskilda 
bostäder har funnits att 
erbjuda.

Ann-Sofie Borg 
Verksamhetschef Äldreomsorg

Varför lägga ner en fungerande enhet?
Vart tar vi vägen i 

Ale kommun om 
vi behöver tillfäl-

lig rehabilitering efter till 
exempel stroke – komplice-
rade ben- eller armfrakturer, 
höftfrakturer eller planerade 
operationer, om vi inte kan 
åka hem direkt efter sjuk-
husvistelsen för att bostaden 
behöver anpassas eller när 
vi/våra anhöriga inte orkar 
längre när livet är på väg att 
avslutas (palliativa)?

Jo, på ett eventuellt 
ledigt rum på något av våra 
demensboende/äldrebo-
ende. Därmed inte sagt att 
personalen där ej har kom-
petens, de är fantastiska men 
för få och kommer inte att 
hinna ge den vård/träning 

som behövs. 
På Vikadamms korttids-

enhet finns lokaler/personal 
och närhet till sjukgymnas-
tik. Korttidsboendet (gamla 
rehabavd) har personal som 
är vana att jobba med många 
olika typer av patienter. 
Lokalerna är lämpliga för 
till exempel träning efter 
instruktioner från sjukgym-
nast/arbetsterapeut .

Som tanken verkar vara 
nu får dessa patienter ligga 
kvar på sjukhuset tills det 
blir en säng ledigt på något 
av våra boenden (alltså måste 
någon avlida eller säga upp 
sitt boende för att någon ska 
få till exempel träning) eller 
så får kommunen köpa en 
plats i en annan kommun. 

Orsakerna varför patienten 
inte kan gå hem direkt kan 
variera, bostaden måste 
anpassas, extra träning eller 
oro inför en ny livssituation.

Integriteten för dem som 
bor på våra boende, vart tog 
den vägen? Det är i deras 
vardagsrum det kommer att 
vara tillfälliga omsorgstagare 
under längre eller kortare 
perioder.

Även om namnet reha-
bavdelning har ändrats 
till korttidsboende är det 
samma typ av inriktning på 
vården: 

• rehabilitering
• palliativ vård
• växel/avlösningsplatser
• växelvård för dementa
Vi har ”bara” minskat 

antalet vårdplatser och 
personal och även ”mixat” 
vårdtagare/personal.

På korttidsenheten finns 
tillgång till personal med 
”spetskompetens” för pal-
liativ vård, personal som 
har arbetat med rehabilite-
ringsinriktad vård i många 
år, sjuksköterskor på plats 
måndag-fredag, läkarkontakt 
efter behov, övrig tid till-
gång till kommunens sjuk-
sköterskor. Sjukgymnast/
arbetsterapeut finns i huset 
och alla träningsredskap i 
gymnastiksalen samt tillfäl-
liga hjälpmedel.

Personalen på Vikadamm
tillfällig vistelse

Svar på insändare angående tillfällig vistelse

Jag har två barn som 
båda går på en av Ales 
kommunala skolor. 

Dagligen ser och imponeras 
jag av fantastiska lärare och 
pedagoger som läser av, 
följer upp och engagerar 
sig i barnen. Varje vecka 
får vi hem långa detalje-
rade veckobrev om allt vad 
veckan har innefattat. 

Anledningen till att 
många barn uppenbarligen 
har svårt för inlärning kan 
omöjligt bero enbart på 
skolans lärare. Vad gör alla 
föräldrar undrar jag? De 
verkar som om de har prio-
riterat bort tiden med sina 
barn. Många jobbar troligen 
extremt mycket eftersom de 
kan köpa dyra mobiltelefo-
ner, mega stora platt tv utan 
avstängningsknapp och tv-
spel till sina barn. Med alla 
dessa prylar och bristande 
förmåga att sätta gränser 

”slipper” de engagera sig i 
barnen även när de kommer 
hem sent på kvällen. Hur 
många läser en mysig god 
natt saga för sitt barn? Hur 
många föräldrar hinner 
lyssna på sitt barn utan att 
själv sitta och frenetiskt pilla 
på sin mobiltelefon för att 
inte missa något ”viktigt” på 
facebook? 
Vi föräldrar har en otroligt 
viktig del i våra barns eget 
lärande. Skolan är viktig och 
vi måste överföra en positiv 
känsla om den till barnen.  
Vi måste hjälpa våra barn 
att vara undrevisningsbara. 
Man kan inte lägga skulden 
på någon annan om man inte 
själv ger det minsta enga-
gemang. Vi måste engagera 
oss nu! 

Hälsningar från en
mycket nöjd förälder

Vilket ansvar 
tar vi föräldrar?

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

Vi vill önska alla våra kunder och vänner en riktigt

God Jul &  
Gott Nytt År

Älvvägen 13 • Älvängen, Telefon 0303-74 92 18

Sörmossen
Återvinningscentralen är stängd: 
Julafton, Juldagen och Annandag jul
Nyårsafton och Nyårsdagen 
Trettondedagen
 

Ta med återvinningskortet! 
Om du saknar kort, kontakta personalen så öppnar de 
bommen och du får fylla i en ansökan om kort samt 
lämna ditt avfall. 

Ökad skadegörelse och  
anlagda bränder
Vi har sett en ökning av skadegörelse och anlagda 
bränder i vår kommun de senaste veckorna. Bränderna 
har främst varit i bilar och containrar. Skadegörelsen i 
form av klotter och vandalisering har framförallt varit på 
och omkring våra pendelstationer, samt Resecentrum i 
Älvängen. Både bränder och skadegörelse kan leda till 
allvarliga konsekvenser, om det vill sig illa! Nu behöver 
vi allmänhetens hjälp för att komma till rätta med 
problemen.
 
Om du ser något misstänkt, tipsa polisen på 114 14. 
Polisen tar tacksamt emot alla tips, stora som små!  

Läsårstider och lov för grund
skolan och Ale gymnasium 

 

gäller inte Ale 
gymnasium

Renhållningen informerar inför Jul och  
Nyår samt Trettondedagshelgen

Julöppet på 
biblioteken i Ale
Ale bibliotek, Nödinge
måndag 23 december, 9.00 - 15.00
Julafton, STÄNGT
Juldagen, STÄNGT
Annandagen, 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
torsdag 2 januari, 9.00 - 19.00
fredag 3 januari, 10.00 - 17.00
lördag 4 januari, 10.00 – 14.00 
måndag 6 januari, 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
Meröppet alla årets d

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

Sophämtning
När helgdagar infaller på vanliga veckodagar kan 
sophämtningen behöva flyttas framåt eller bakåt i tiden.
För att vara på den säkra sidan bör ni som har sopkärl,

fram till soptunnan. Tänk på att det är vår arbetsplats.

God Jul och Gott Nytt År
Renhållningen

God Jul & 
Gott nytt år

Vi på Ale kommun vill 
passa på att önska alla 
God Jul och Gott nytt år.
Glöm inte att följa oss på
webben för aktuell 
information.
www.alekommun.se



mokraterna klarar nämligen 
sällan av att vända perspektiv 
från nedbrytande till upplyf-
tande. 

Från bortalag till hem-
malag. Resultatet blir ett 
arbetsklimat där kommunens 
medarbetare inte känner 
självförtroende på sin arbets-

plats. Där alla spelar på 
bortaplan. Ni förstör för alla 
i kommunen och vi i Vän-
sterpartiet och miljöpartiet 
hoppas innerligt att ni efter 
valet förpassas dit ni hör 
hemma. Till opposition mot 
oss som tror på medarbetarna 
i Ale kommun. Till borta-
klacken! 

Johnny Sundling (V)
Minna Jernström (MP)

alekuriren  |   nummer 46  |   vecka 51  |   2013INSÄNT6

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Adina Hälsan önskar alla en

God Jul &
Gott Nytt Å r!

Vi på Nödinge Vårdcentral  
önskar alla patienter

God Jul &  
Gott nytt år!

Ordinarie öppettider alla 
vardagar förutom dag före  

helgdag då vi stänger kl 15.00

Ordinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 
Fre 8-16
AKUT mottagning  
alla dagar 8-9.30

Nödinge Vårdcentral

Efter tre års obefintligt 
styre av kommunens 
största och viktigaste  

nämnd, vill Alliansen kliva 
ner från läktan, ÄNTLIGEN 
säger vi.

I vecka 49s nummer av 
Alekuriren, kunde man läsa 
i en artikel från samtliga av 
Alliansens förtroendevalda 
i Utbildningsnämnden, att 
Aledemokraterna inte är med 
och tar ansvar för skolan i 
Ale, och ställt sig utanför 
samarbetet i nämnden. San-
ningen är den att det var 
Aledemokraterna som redan 
i april var den drivande 
parten internt inom Alliansen 
och drev frågan om att ett 
skriftligt samarbetsavtal över 
blockgränsen skulle göras på 
grund av förtroendebrist mot 
ledarskapet i nämnden. Men 

redovisningen av ett sådant 
avtal uteblev och tillväga-
gångssättet var oacceptabel 
för Aledemokraterna.

AD har i tre års tid försökt 
att både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt ta ansvar 
i nämnden, men möts av kalla 
handen. Det bemötande vi 
fått utstå från er i Alliansen, 
skulle på en arbetsplats ses 
som vuxenmobbning. Det är 
rent oförskämt av er att påstå 
att vi inte tar ansvar. Redan i 
mars 2011, sa vi i en reserva-
tion att Alliansens huvudlösa 
styre riskerar att utarma 

grundskolan både resursmäs-
sigt och ekomomiskt, vilket vi 
ser resultat av idag. 

Inför 2013 års nämndbudget 
fick nämnden  en utökad bud-
getram på 26 miljoner kronor 
av kommunfullmäktige för 
att göra politiska satsningar 
i grundskolan, så som till 
exempel ökad personaltäthet 
i förskolan cirka 20 tjänster, 
öka specialpedagoger inom 
förskola/grundskola med 
cirka 5 miljoner respektive 
7 st tjänster, särskilda sats-
ningar med mera. Nu i slutet 
av 2013 visar det sig, att av 

dessa 26 miljoner blev det 
0:- i satsning till grundskolan, 
istället kommer nämnden att 
få ett underskott på ca 8 mil-
joner kronor. 

Redan under gruppmötena 
i maj och juni 2012 påtalade 
Aledemokraterna att om 
inget gjordes åt gymnasiets 
programutbud skulle minst 
18 miljoner försvinna från  
grundskolans tänkta sats-
ning till gymnasiet istället. 
Återigen valde Alliansen 
oansvarigt att sticka huvudet 
i sanden. 

När det sedan gäller kritiken 

som Aledemokraterna riktat 
mot våra pedagoger i våra 
skolor, så talar faktiskt statis-
tik, utredningar och forsk-
ning sitt tydliga språk. Det 
finns otroligt många duktiga 
pedagoger i vår verksamhet, 
men det finns också stora och 
små brister, och för att kunna 
göra något åt den ohållbara 
situationen som råder måste 
man våga se och diskutera 
saken öppet. Som lärare har 
man ett stort grundläggande 
ansvar i våra barns lärande. 
Barnen är vår allas framtid. 
Med ett så stort ansvar måste 
man tåla att granskas både 

med positiv och negativ 
kritik, det är trots allt  lärarna 
som är elevernas viktigaste 
resurs för sitt lärande.

Alliansen avslutar sin arti-
kel med att Aledemokraterna 
skall säga till om vi vill vara 
med i matchen som precis 
börjat (efter tre års styre och 
oändligt många självmål.....) 

Vi deltar gärna i ett lag 
som passar, springer och gör 
mål, men inte i ett lag som 
tror sig kunna sätta oss på 
avbytarbänken som det har 
förefallit i tre års tid. Nej vi 
ser fram mot valutgången 
2014, då både spelplan och 
ledarskapet förhoppningsvis 
ser annorlunda ut efteråt.

Helene Ahlberg (AD) 
ledarmot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD) 
ersättare Utbildningsnämnden

Svar på Alliansens insändare vecka 49

Äntligen vill Alliansen inte sitta på läktaren

När vi träffades på 
senaste mötet för 
”Rådet för funk-

tionshinderfrågor” hade 
nämndplanen med budget 
2014 vare sig justerats eller 
antagits. Det hade endast gått 
en arbetsdag emellan Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämndens och vårt möte. Jag 
framförde att jag återkommer 
med färdigställd information.

Rådet för funktionshin-
der kommer till nästa möte 
bjuda in Verksamhetschefen 
för funktionshinder Ebba 
Sjöstedt. Då får ni informa-
tion och kan ställa Era frågor 
om privatisering av personlig 
assistans.  Du skriver i din 
artikel om att ärendet var 
uppe 2012 även detta  kan vi 
diskutera på vårt nästa möte. 

Ingrid Hellberg (KD)

Svar till Gunilla Wallengren angående  
”Brukarna kritiska till hanteringen av frågan”

Hej Aledemokrater, 
del av den styrande 
majoriteten här i 

kommunen. I Alekuriren 
vecka 49 dömde ni helt ut 
den kommunala skola som ni 
själva ansvarar för. Ni skriver 
att kommunens lärare har 
bristande kompetens och 
förmåga, att vi har svag skol-
ledning och dålig pedagogik. 
Det här är ingen ljum kritik 
mot verksamheten. Det är 
snarare en total sågning av 
hela den kommunala skolan 
i Ale. 

Vi vill att ni funderar lite 
över vilka konsekvenser den 

här typen av utbrott kan få för 
lärare och elever i den kom-
munala skolan. Låt oss inleda 
med en liknelse från idrotts-
världen. Den allsvenska 
fotbollssäsongen 2013 vann 
hemmalaget 160 matcher 
medan bortalaget bara vann 
70 matcher. Vad kommer det 
här sig egentligen? Det är 
ju samma spelare som spelar 
på hemma- och bortaplan. 
Varför är det då mer än dub-
belt så vanligt att hemmalaget 
vinner? Ja, rimligen beror det 

på två huvudorsaker. 
För det första förväntar 

sig hemmalaget att vinna 
eftersom fotbollsspelare har 
lärt sig att man ofta vinner på 
hemmaplan och för det andra 
stöttas hemmalagets spelare 
av hängivna supportrar som 
hejar på sitt lag. Positiva för-
väntningar och ett starkt stöd 
från den egna organisationen 
är inte bara viktigt i idrott. 
Samma enkla mekanismer 
skapar självförtroende och 
framgång överallt där männ-

iskor verkar. Till exempel i 
skolan. Aledemokraterna är 
ett lokalt missnöjesparti. 

Ni bygger hela er existens 
på att berätta för väljarna att 
en mängd saker är fel och på 
att allt skulle bli så mycket 
bättre om ni istället fick styra. 
Det här är egentligen inte så 
farligt, så länge det inte är 
ni som styr! När missnöjes-
partiet hamnar i regerings-
ställning minskar kvalitén 
i de olika verksamheterna. 
Missnöjespartier som Alede-

Aledemokrater till bortaklacken

Arbetet är i full gång!

Fler reser med buss och tåg

Minskade utsläpp med trängselskatt

Fler nyheter om Västsvenska paketet ser du 
i tidningen För en god livsmiljö. Missade du 
tidningen när den kom i brevlådan?  
Läs den på www.vastsvenskapaketet.se Vi socialdemokrater 

vill vara mycket tyd-
liga med att vi inte 

står bakom Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
beslut om att lägga ut per-
sonlig assistans på entre-
prenad. Om vi får väljarnas 
förtroende att styra i Ale 
efter valet i höst kommer vi 
att arbeta för att föra tillbaka 
personlig assistans till kom-
munal regi. 

Vi är mycket oroliga över 
de konsekvenser det kan få 
att sälja ut verksamheten och 
vi har inte sett några över-
tygande siffror på att bespa-
ringen kan bli så stor som 
moderatledningen påstår. En 
stor oro är de kraftigt försäm-
rade arbetsvillkor som kan 
drabba personalen. Det finns 
exempel på företag som till 
stor del anställer på timmar 
och där personalens restid 
inte ingår i arbetstiden. Vi är 
inte villiga att spara pengar 
med hjälp av kraftiga försäm-
ringar för personalens villkor. 
För vår del är det otroligt vik-
tigt att våra anställda omfattas 
av kollektivavtal. Enligt gäl-
lande regler är det inte möj-
ligt att kräva kollektivavtal vid 
en upphandling och därmed 
kan personalens villkor inte 
garanteras.  

Skälet till detta är att 
vi inte vill riskera att göra 

personlig assistans till ett 
”genomgångsyrke”. Ett yrke 
med så dåliga villkor att 
personalen bara arbetar där 
kortare tider på väg till något 
annat till exempel under 
studier eller medan man 
söker andra jobb. En av de 
viktigaste kvalitetsfaktorerna 
inom all omsorgsverksamhet 
är kontinuitet. Inom hem-
tjänsten är ett av våra vikti-
gaste kvalitetsmått att bru-
karna har så få olika personer 
som möjligt som besöker dem 
under två veckor. För oss är 
kontinuiteten för brukarna 
med personlig assistans lika 
viktig. Ett gott kvitto är väl 
att vi har brukare som har 
haft samma personal hos sig i 
över tio år!

Det är heller inte sannolikt 
att besparingen blir så stor 
som utmålas. Bland annat har 
Stenungsunds kommun lagt 
ner ett liknande ärende efter-
som deras beräkningar visade 
att det inte skulle bli någon 
besparing. Nej, personlig 
assistans är en viktig och väl 
fungerande verksamhet som 
vi inte vill slå sönder genom 
en långdragen och osäker 
upphandlingsprocess. 

Vi säger nej till utförsälj-
ningen av personlig assistans!

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i Omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden

Brukarna får ta riskerna!
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der kommer till nästa möte 
bjuda in Verksamhetschefen 
för funktionshinder Ebba 
Sjöstedt. Då får ni informa-
tion och kan ställa Era frågor 
om privatisering av personlig 
assistans.  Du skriver i din 
artikel om att ärendet var 
uppe 2012 även detta  kan vi 
diskutera på vårt nästa möte. 

Ingrid Hellberg (KD)

Svar till Gunilla Wallengren angående  
”Brukarna kritiska till hanteringen av frågan”

Hej Aledemokrater, 
del av den styrande 
majoriteten här i 

kommunen. I Alekuriren 
vecka 49 dömde ni helt ut 
den kommunala skola som ni 
själva ansvarar för. Ni skriver 
att kommunens lärare har 
bristande kompetens och 
förmåga, att vi har svag skol-
ledning och dålig pedagogik. 
Det här är ingen ljum kritik 
mot verksamheten. Det är 
snarare en total sågning av 
hela den kommunala skolan 
i Ale. 

Vi vill att ni funderar lite 
över vilka konsekvenser den 

här typen av utbrott kan få för 
lärare och elever i den kom-
munala skolan. Låt oss inleda 
med en liknelse från idrotts-
världen. Den allsvenska 
fotbollssäsongen 2013 vann 
hemmalaget 160 matcher 
medan bortalaget bara vann 
70 matcher. Vad kommer det 
här sig egentligen? Det är 
ju samma spelare som spelar 
på hemma- och bortaplan. 
Varför är det då mer än dub-
belt så vanligt att hemmalaget 
vinner? Ja, rimligen beror det 

på två huvudorsaker. 
För det första förväntar 

sig hemmalaget att vinna 
eftersom fotbollsspelare har 
lärt sig att man ofta vinner på 
hemmaplan och för det andra 
stöttas hemmalagets spelare 
av hängivna supportrar som 
hejar på sitt lag. Positiva för-
väntningar och ett starkt stöd 
från den egna organisationen 
är inte bara viktigt i idrott. 
Samma enkla mekanismer 
skapar självförtroende och 
framgång överallt där männ-

iskor verkar. Till exempel i 
skolan. Aledemokraterna är 
ett lokalt missnöjesparti. 

Ni bygger hela er existens 
på att berätta för väljarna att 
en mängd saker är fel och på 
att allt skulle bli så mycket 
bättre om ni istället fick styra. 
Det här är egentligen inte så 
farligt, så länge det inte är 
ni som styr! När missnöjes-
partiet hamnar i regerings-
ställning minskar kvalitén 
i de olika verksamheterna. 
Missnöjespartier som Alede-

Aledemokrater till bortaklacken

Arbetet är i full gång!

Fler reser med buss och tåg

Minskade utsläpp med trängselskatt

Fler nyheter om Västsvenska paketet ser du 
i tidningen För en god livsmiljö. Missade du 
tidningen när den kom i brevlådan?  
Läs den på www.vastsvenskapaketet.se Vi socialdemokrater 

vill vara mycket tyd-
liga med att vi inte 

står bakom Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
beslut om att lägga ut per-
sonlig assistans på entre-
prenad. Om vi får väljarnas 
förtroende att styra i Ale 
efter valet i höst kommer vi 
att arbeta för att föra tillbaka 
personlig assistans till kom-
munal regi. 

Vi är mycket oroliga över 
de konsekvenser det kan få 
att sälja ut verksamheten och 
vi har inte sett några över-
tygande siffror på att bespa-
ringen kan bli så stor som 
moderatledningen påstår. En 
stor oro är de kraftigt försäm-
rade arbetsvillkor som kan 
drabba personalen. Det finns 
exempel på företag som till 
stor del anställer på timmar 
och där personalens restid 
inte ingår i arbetstiden. Vi är 
inte villiga att spara pengar 
med hjälp av kraftiga försäm-
ringar för personalens villkor. 
För vår del är det otroligt vik-
tigt att våra anställda omfattas 
av kollektivavtal. Enligt gäl-
lande regler är det inte möj-
ligt att kräva kollektivavtal vid 
en upphandling och därmed 
kan personalens villkor inte 
garanteras.  

Skälet till detta är att 
vi inte vill riskera att göra 

personlig assistans till ett 
”genomgångsyrke”. Ett yrke 
med så dåliga villkor att 
personalen bara arbetar där 
kortare tider på väg till något 
annat till exempel under 
studier eller medan man 
söker andra jobb. En av de 
viktigaste kvalitetsfaktorerna 
inom all omsorgsverksamhet 
är kontinuitet. Inom hem-
tjänsten är ett av våra vikti-
gaste kvalitetsmått att bru-
karna har så få olika personer 
som möjligt som besöker dem 
under två veckor. För oss är 
kontinuiteten för brukarna 
med personlig assistans lika 
viktig. Ett gott kvitto är väl 
att vi har brukare som har 
haft samma personal hos sig i 
över tio år!

Det är heller inte sannolikt 
att besparingen blir så stor 
som utmålas. Bland annat har 
Stenungsunds kommun lagt 
ner ett liknande ärende efter-
som deras beräkningar visade 
att det inte skulle bli någon 
besparing. Nej, personlig 
assistans är en viktig och väl 
fungerande verksamhet som 
vi inte vill slå sönder genom 
en långdragen och osäker 
upphandlingsprocess. 

Vi säger nej till utförsälj-
ningen av personlig assistans!

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i Omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden

Brukarna får ta riskerna!
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SKEPPLANDA. Föräld-
rar och personal på 
Kyrkskolan i Skepp-
landa lever i skräck.

Skälet är hot och 
aggressioner som en 
närboende har riktat 
mot barn, föräldrar 
och personal.

Ale kommun som är 
mannens hyresvärd 
svarade med att sätta 
in en väktare som se-
nare drogs tillbaka för 
att sedan återföras på 
nytt.

Tidigt i höstas hyrde Ale 
kommun ut en lägen-
het i nära anslutning till 
Kyrkskolan i Skepplanda. 
Hyresgästen har efter ett 
antal hotfulla incidenter 
polisanmälts. Vid ett till-
fälle har mannen rusat rakt 
in i förskolan och uppträtt 
aggressivt mot främst per-
sonalen. Han har också 
attackerat föräldrar när 
de hämtat sina barn. Vid 
ett tillfälle kom mannen 
utspringandes mot en 
av bilarna, där mamman 
precis placerat sina barn i 
baksätet. Hon hann precis 
låsa dörrarna när mannen 
kom fram och började 
rycka i handtagen. Skräck-
slagna flydde familjen från 
platsen.

Efter två incidenter 
valde Ale kommun att 
agera. En väktare placera-

des ut vid huset.
– Det var ett sätt för att 

lugna ner oss föräldrar till 
dess att man hittade en per-
manent lösning. Problemet 
är att kommunen aldrig i 
ett första skede skulle ha 
hyrt ut lägenheten, åtmins-
tone inte utan en gedigen 
kontroll av hyresgästen, 
säger en upprörd förälder.

Väktarens närvaro hade 
en lugnande effekt, men 
helt utan förvarning drogs 
plötsligt insatsen tillbaka. 
Efter det inträffade två nya 
incidenter och väktaren är 
nu tillbaka igen.

Föräldrar till barn på 
förskolan är både upprörda 
och rädda över vad som 
kan hända i nästa skede. 
Verksamhetschef, Ebba 
Sjöstedt, är mycket fåor-
dig i sina kommentarer 
kring händelserna. Hon 
hänvisar till sekretess och 
integritetsskyddet, men 
bekräftar att Ale kommun 
är fastighetsvärd och att 
man är medveten om vem 
som hyr lägenheten. Hur 

riskbedömningen är gjord 
och varför väktaren först 
sattes in för att senare dras 
tillbaka vill hon inte kom-
mentera. Däremot bekräf-
tar Ebba Sjöstedt att kom-
munen nu tänker avhysa 
mannen. Det sker enligt de 
regler som hyreslagen före-
skriver.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), har informerat sig om 
läget.

– Det är extremt allvar-
ligt och vi jobbar nu inten-
sivt på en så snabb lösning 
som möjligt. Förvaltningen 
tar det som hänt på största 
allvar, inte tal om något 
annat, men vi har lagar och 
regler som måste följas.

Ingen har vågat kliva 
fram offentligt och berätta 
vad som har hänt. 

– Det säger mycket om 
det hot som både föräld-
rar och personal känner, 
menar tidningens källa.

Skräcken runt förskolan
– Närboende hotar föräldrar, barn och 
personal på Kyrkskolan i Skepplanda

ALE. Utbildningsnämn-
den visar ett resultat 
på minus cirka 8 miljo-
ner kronor för 2013. 

Främsta orsaken är 
ökade kostnader för Ale 
gymnasium. 

Därför har Kommun-
styrelsen beslutat att 
nämnden tillåts över-
skrida sin budget.

– Kostnaden för att avveckla 
Ale gymnasium står för 4-5 
miljoner, som är inkluderat i 
minuset, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 

Fridfelt (C), som menar att 
andra verksamheter därför 
inte ska påverkas negativt av 
underskottet. 

– Vi tillåts gå back för att 
klara kostnaderna och behö-
ver inte vidta några åtgärder. 
Självklart har jag respekt för 
summan, men tittar man på 
den totala budgeten är det 
inte en särskilt stor procent. 

Ale gymnasium är den 
främsta orsaken till att nämn-
den redovisar minus cirka 8 
miljoner för 2013, men det 
finns fler.

– Det finns självklart flera 

orsaker, som att man haft 
problem med att klara bud-
geten inom förskolan och 
grundskolan. Till nästa år 
gör man därför om budget-
systemet, vilket kommer att 
innebära mycket tydligare 
budgetramar för enheterna. 
Istället för att det finns en 
buffert och pengar att söka 
ska man nu redan från början 
veta vad man har att röra sig 
med, vilket självklart innebär 
ett stort ansvar för förskole-
chefer och rektorer. 

JOHANNA ROOS

Avvecklingen av Ale gymnasium ger minus i kassan

Hotfulla 
utbrott från 
en närbo-
ende tvingade 
kommunen 
att sätta in 
väktare för att 
garantera sä-
kerheten runt 
Kyrkskolan i 
Skepplanda.

God Jul
&

Gott Nytt år
önskar

Liberalerna i Ale

0303-74 10 30

God Jul & 
Gott Nytt År

tillönskas alla
Alebor

Vår politik gör skillnad. 
Vi tänker fortsätta påverka 

Ale i rätt riktning.

www.sverigedemokraterna.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Årets avslu-
tande företagarträff ägde 
rum i Älvängen IK:s klubb-
hus på Älvevi.

Bo Knutsson från Anti-
krundan var förmiddagens 
huvudperson.

Programvärden Swed-
bank frångick heller inte 
traditionen att låta lunch-
gästerna provsmaka Ahle 
Julöl.

Det var uppdukat med gulasch-
soppa och bröd på Älvevi i ons-
dags. Uppslutningen var god av 
lokala näringsidkare, kommunala 
tjänstemän och politiker. Många 
såg fram emot föredraget med Bo 
Knutsson.

– För sju år sedan när jag bör-
jade min anställning på Swed-
bank i Älvängen hade vi Bo 
Knutsson på plats. Då var vi inte 
så många, den här gången är vi 
betydligt fler. På något sätt blir 
det som att knyta ihop säcken för 
min del eftersom jag slutar min 
anställning inom kort, förklarade 
kontorschef Gunilla Hogedahl 
som hade hoppats att få presen-
tera sin efterträdare i samband 
med sopplunchen.

– Tyvärr är det inte helt klart 
ännu. Det är många som är 
intresserade av att få börja jobba 
här i Ale, sade Gunilla innan hon 
lämnade över ordet till närings-
livschef Jannike Åhlgren.

– När jag stod här för ett 
år sedan hade jag inte hunnit 
börja min anställning inom Ale 
kommun. Jag måste säga att det 
har varit ett fantastiskt roligt 
2013, det har hänt många spän-
nande saker. Visste ni att det är 
i vår kommun som det startas 
flest företag? Det känns bra och 
det tror jag att ni företagare kan 
skriva under på. Sedan kan det 
alltid gå upp och ner i affärerna, 
det är en annan sak.

Handelsbanken passade också 
på att göra reklam för nästa års 
första frukostmöte, som kommer 

att äga rum uppe vid 
Jennylund, på Para-
disgården, i februari.

K o m m u n c h e f 
Björn Järbur pre-
senterade sig och 
uppmanade alla i 
lokalen till ett posi-
tivt tänkande.

– Min främ-
sta uppgift under 
nästa år är att få alla 
medarbetare att bli 
stolta aktörer för Ale 

kommun. Det är var och en som 
bestämmer hur det ska bli. Det 
gäller att skapa en positiv anda 
och det måste vi hjälpas åt med.

Bo Knutsson tog sedan med 
oss på en resa med instick från de 
25 år som Antikrundan fängslat 
tv-tittarna.

– Vi har varit på 155 platser 
och sänt 175 program. Vi reser 

från Ystad till Haparanda. Pro-
grammet har idag cirka två mil-
joner tittare i snitt, berättade Bo 
Knutsson.

Bo redogjorde för möten med 
människor under det gångna 
inspelningsåret och visade exem-
pel på föremål som värderats.

– Jag kan berätta om en äldre 
dam i Leksand. Hon hade 15-20 

saker i en platskasse. Till slut 
hittade jag en sugkopp med 
runskrift som visade sig vara 
från 1927. Jag värderade den 
till 10 000 kronor.

– Kännetecknade för oss 
som jobbar med programmet 
är att vi är lite knäppa och 
nördiga. Nyfikenheten finns 
där också, betonade Bo.

Gunilla Hogedahl tackade 
Bo Knutsson för anförandet 
och överlämnade en vacker 
blomsterbukett. Samtidigt 
tillönskades lunchgästerna 
en god jul!

JONAS ANDERSSON

Bo Knutsson från tv-
programmet Antikrundan 
föreläste på onsdagens 
sopplunch.

Christian Kjellberg från Nordisk Rörmärkning och Tobias Håkansson, 
butikschef på Coop i Älvängen, passade på att provsmaka Ahle Julöl 
som Lena Östling från Swedbank serverade.

Uppslutningen var god till förra veckans företagsträff på Älvevi. Lunchgästerna serverades gulasch-
soppa.

önskar alla alebor

God Jul och
Gott Nytt År!
God Jul och

Gott Nytt År!

Historisk sopplunch
– Antikrunda med Bo Knutsson

ord.pris 1.195:-
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lämnade över ordet till närings-
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i vår kommun som det startas 
flest företag? Det känns bra och 
det tror jag att ni företagare kan 
skriva under på. Sedan kan det 
alltid gå upp och ner i affärerna, 
det är en annan sak.
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första frukostmöte, som kommer 
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och det måste vi hjälpas åt med.
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från Ystad till Haparanda. Pro-
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– Jag kan berätta om en äldre 
dam i Leksand. Hon hade 15-20 

saker i en platskasse. Till slut 
hittade jag en sugkopp med 
runskrift som visade sig vara 
från 1927. Jag värderade den 
till 10 000 kronor.

– Kännetecknade för oss 
som jobbar med programmet 
är att vi är lite knäppa och 
nördiga. Nyfikenheten finns 
där också, betonade Bo.
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Bo Knutsson för anförandet 
och överlämnade en vacker 
blomsterbukett. Samtidigt 
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STIGA MINISKIDA
119 KR

NU 50:-
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ALE. Resan med entre-
prenörsutbildningen 
YEE till Botswana blev 
ett oförglömligt även-
tyr för de fyra aleung-
domarna. 

Förutom nya vän-
ner har de fått lära 
känna en helt annan 
kultur och ett av deras 
starkaste minnen är en 
kväll av sång och dans i 
en strömlös korridor.

Det var fyra nöjda ungdomar 
som förra söndagen landade 
på svensk mark efter närmare 
två veckor på den afrikanska 
glesbygden utanför orten 
Ghanzi i västra Botswana. 

Under utbildningen har 
de fått chans att samarbeta 
med ungdomar från både 
Botswana och grannlandet 
Namibia kring frågor gäl-
lande företagande och entre-
prenörskap.

Precis som när Unga 
Entreprenörer hålls i Sve-
rige arbetar de gruppvis 
fram affärsidéer som i teorin 
skulle kunna appliceras på 
verkligheten. 

Temat i år var miljömed-
vetna projekt som skulle 
gynna Botswana. 

Ett miljövänligt städföre-
tag, ett pappersåterbruk och 
ett mejeri fanns bland idé-
erna. 

– Det gick ganska bra 

att samarbeta, men ibland 
tyckte vi att de inte riktigt 
lyssnade och hade lite svårt 
att bolla idéer. Om de kom 
på ett förslag så ville de köra 
på det direkt, säger Josefin 
Carlbom, som var i samma 
arbetsgrupp som Emma 
Luukinen. 

 I Philippa Karlssons 
grupp var deltagarna dock 
mer lyhörda.

– Jag lärde känna flera som 
jag hade kunnat tänka mig 
som potentiella arbetskolle-
gor, de var väldigt ambitiösa. 

Mycket skratt
Tillvaron ute på den afri-
kanska landsbygden gick 
inte att jämföra med något 
de tidigare upplevt: Stora 
sandslätter, gropiga grusvä-
gar, enkla hyddor och flera 
mil till närmsta affär, men 
en desto rikare musik- och 
danstradition. 

– Vi bodde inte i hyddor 
utan i ett hus liknande ett 
hostel, men varje kväll stäng-
des strömmen av och vi 
minns särskilt en kväll när 
alla började dansa, sjunga 
och stampa med fötterna 
ute i den nedsläckta korri-
doren. Vi var också med och 
de skrattade när vi visade hur 
man dansar i Sverige, berät-
tar Philippa. 

En annan minnesvärd 
händelse var en minst sagt 

skumpig bussresa på de gro-
piga grusvägarna. 

– Det var så man lyfte från 
sätet samtidigt som alla sjöng 
för full hals och vi bara skrat-
tade, säger Emma. 

Lättare relatera
Aleungdomarna fick många 
nya erfarenheter med sig 
hem som de garanterat 
kommer att ha användning 
för. 

– Framför allt när det 
gäller teamwork och att 
hjälpa varandra. Det kommer 
man att ha nytta av vad man 
än kommer att jobba med 
i framtiden, säger Fredrik 
Duvek.

– Att vi dessutom frivilligt 
har åkt långt för att utbilda 
oss är en merit i sig, menar 
Emma och Josefin tillägger:

– Man har vuxit som 
person och blivit mer öppen 
för nya saker. 

De har fortfarande kon-
takt med flera av de afri-
kanska deltagarna.

– Man blev som en familj 
under utbildningen och nu 
när man ser på tv och läser 
tidningarna om saker som 
händer i landet kan man rela-
tera till det på ett annat sätt, 
säger Philippa.

– Aleungdomarna ser tillbaka på en lyckad Afrikaresa
Många erfarenheter rikare

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nya perspektiv. Fredrik Duvek, Josefin Carlbom, Philippa Karlsson och Emma Luukinen är 
nyss hemkomna från en givande entreprenörsutbildning i Botswana. 

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Ale Torg 0303-972 76
Kungälv 0303-106 35
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tettttetteo i

– Återigen kan vi konstatera 
att konceptet fungerar oav-
sett var i världen du genom-
för utbildningen och det är 
ett bra kvitto. Att deltagarna 
i sin utvärdering ger betyget 
4,88 på en femgradig skala 
gör inte saken sämre, säger 
projektledare Kjell Lund-
gren.

Fyra ungdomar från Ale 
fick tillsammans med del-
tagare från Botswana och 
Namibia lära sig att tänka 
kreativt och utifrån det skapa 
en hållbar affärsidé. Slutre-
dovisningen ägde rum inför 
imponerade politiker och 
tjänstemän från både Ghanzi 
och Ale. 

Projektet finansieras med 
stöd av ICLD, internationellt 
centrum för lokal demokrati 
(Sida). I detta ingår också att 
kommunledningen gästar 
varandra. Utbildningen ska 
genomföras även 2014.

– Tanken är att utbytet ska 
breddas. Vi har diskuterat 
vad vi har gemensamt och 
det lutar åt närdemokrati, 
återvinning och kanske något 
om kvinnovåld. Det gäller att 
hitta personer i respektive 
land som brinner för dessa 
ämnena, säger Kjell Lund-
gren.

Ales kommunalråd 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) gjorde båda 
en hastig visit i Botswana. De 
är båda överens om att kom-
munerna kan lära av varan-
dra. När det gäller miljötänk 
är Sverige en föregångare, 
medan Ghanzi i Botswana 
har kommit längre med när-
demokratin. Det som i Ale 
kallas ortsutvecklingsmöten 
och genomförs två gånger 
om året sker minst en gång i 
månaden i Ghanzi.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Ales egen entreprenörsutbildning YEE har 
genomförts framgångsrikt i Sverige sedan 2001.

Två gånger har den även exporterats till Molda-
vien med lyckat resultat.

Nu har även Botswana fått ta del av den.

Ales entreprenörsutbildning 
YEE fungerade bra även i 
Botswana. Deltagarna jobbar i 
mixade grupper.
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prenörsutbildningen 
YEE till Botswana blev 
ett oförglömligt även-
tyr för de fyra aleung-
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Frukt&Grönsakshuset

Gilla Frukt & 
Grönsakshuset

på Facebook

GRANATÄPPLE CLEMENTINBOX JULÄPPLE JULAPELSIN

Lägsta dagspris!29:9012:90/kg

FRUKTKORG
Kul att ge bort NÖTTER

Stort utbud

JULÖPPETTIDER
MÅNDAG 23/12 EXTRAÖPPET 
TILL KLOCKAN 20.00!
JULAFTON 08.00–15.00
JULDAGEN 08.00–15.00
ANNANDAG  08.00–15.00

JULGODIS
Choklad, manuell  

delikatessdisk

God jul & Gott nytt år
önskar Hassan & Ali

med personal 

WWW.ALEFRUKTOGRONT.SE
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JUICE 
Tropicana. 1 

Max 1 köp per kund. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsfö

APELSINER I NÄT
ICA. Spanien. 2 kg. 

Klass 1. Jfr pris 7:50/kg.

 Finns laddat på ditt ICA Kort.

Du handlar,
 vi skänker!
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Julafton är nu nära och jag önskar er 
alla en god och riktigt vilosam jul!

Vi har allt för ett lyckat julbord. Dessutom 
har vi några riktigt fina erbjudanden. 
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av våra Childhood produkter så skänker vi 

pengar till Childhood, t.ex clementinerna 
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God Jul och Gott Nytt År 
önskar jag er alla.

/ Marianne Sjöö
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Annandag jul 7–23
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Nyårsdagen 10–19

Alla andra dagar 7–23
E-post: kundkontakt.ale@

kvantum.ICA.se 
Tel 0303-97500

 ICA.se/ale

K LAX 
Royal Greenland. 300 g.

Gravad, rökt. 
Jfr. pris 133:00/kg. 

Max 2 köp/hushåll.  
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KALKON FRYST HEL
Ingelsta kalkon.
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GRÖNSAKER SPARPACK
Findus. 500-600g

25-30kr/kg.

 FLÄSKYTTERFILÉ 
Nybergs Deli. Ursprung 

Ca 1100 g.. Lättrimmad. I bit. 
Mittdelskött av gris. 
Max 2 köp/hushåll.

300 g

GGGGG

KÖTTBULLAR
Mamma Scans, 1000 g. 

Jfr. pris 39:90/kg.
Max 1 köp/hushåll.

PACKKPACK
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PAULA ÖRN

Ålder: 35
Bor: Nödinge
Familj: Gift med Magnus , barnen Alva 5 och Hanna 3 år.
Bäst på julens godisbord: Marsipan.
Bäst på Kalles jul: "Tomteverkstan".
Önskeklapp: "En pulsklocka. Jag har börjat träna 
med en PT på Sportlife, Christina Strömberg, hon är 
fantastisk".
HÅRDA NÖTTER:
Vilken klubb firade 100 år i Ale 2013? Ahlafors IF 
(Rätt).
Var köper man Göteborgs godaste semla i Ale? 
Svenheimers. (Rätt)
På vilken plats hamnade Ale i årets näringslivsran-
king? 160. (Väldigt nära, rätt svar plats 163).
Hur många bostäder vill Olle Skoglund bygga i 
Surte? 265 (Fel, rätt svar 372!)

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

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

Öppettider i jul

Lör
21 dec
kl 12

Tomten delar ut 
julklappar till de tio barn 
som vunnit önskeklappen

chokladtomtar till alla barn!

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:

ÖVRIGA BUTIKER

God Jul och
Gott Nytt År!

önskar alla kunder
en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95

NÖDINGE. Med pendeltåget har Ale 
fått en nystart och en framtidstro.

Oppositionsråd Paula Örn (S) 
hävdar att Alependeln är den enskilt 
mest positiva händelsen 2013.

– Inte minst har pendelstationerna 
längs E45 medfört att Ale uppfattas 
mordernt och framåt, säger hon.

Paula Örn beskriver sig själv som kommunal-
råd i tillfällig opposition. Den tiden är i så fall 
snart över. I september 2014 är det val och då 
har Socialdemokraterna tänkt att återerövra 
makten.

– Det set ju nästan ut som att det snart inte 
finns något alternativ, eftersom Alliansen och 
Aledemokraterna inte längre är överens. Det 
kommer vi också att vara väldigt tydliga med, 
att en röst på Alliansen är en röst på Jan A 
Pressfeldt. Jag tror inte många alebor tänkte 
att de skulle ge Aledemokraterna så stort 
inflytande när de röstade senast. Nu vill vi 
visa att det finns ett parti som verkligen vill 
styra. Alliansen verkar inte vara så intresse-
rade av det. Nu vill de inte ens vara med och 
anställa sektorcheferna, det ska kommunche-
fen göra själv. Den personliga assistansen ska 
de lämna ut i privat regi som får till följd att 
de inte behöver bry sig om den heller. Nej, 
vi tror på den kommunala organisationen där 
tjänstemän och politiker driver verksamhe-
ten framåt, säger Paula Örn retoriskt.

Beslutet att lägga ut den personliga assis-
tansen på entreprenad föll inte i god jord hos 
de rödgröna. För att få Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens budget i balans har de 
istället föreslagit att genomlysa de skenande 
IFO-kostnaderna. Ale har i jämförelse med 
andra liknande kommuner en betydligt högre 
kostnad för missbruksvård, institutionsplace-
ringar med mera. Snittet är 2500 kr/invånare 
och Ale har nu nått 3800 kr.

– Det finns inget skäl till varför Ale ska 
ha högre kostnader. Kan vi i ett första skede 
sänka kostnaden med 500 kr/invånare har vi 
sparat 14 Mkr. Vi måste ta tag i problemen 
och analysera vad vi gör som är så dyrt jäm-
fört med andra. Gör om och gör rätt, säger 
Paula Örn.

Hon oroar sig också över det faktum att 
en nyligen genomförd personalenkät visar på 
stora ledningsproblem och omsättningen av 
chefer har varit hög.

– Dessvärre ser inte Kommunstyrelsens 
ordförande det som ett bekymmer. Han 
tycker det är bra med personalomsättning, 
vilket kan vara sant med det får ju finnas 
gränser, menar Paula Örn.

Gläds också
Det ligger i oppositionsrådets uppdrag att 
kritisera, men hon gläds faktiskt också.

– Att vi kunde lägga ner stridsyxan i skolde-
batten känns väldigt bra. Nu ska vi se till att få 
med oss rektorerna också. Samtidigt blir det 
en prövning för alla som har ingått överens-
kommelsen om skolan. Det gäller att hålla fast 
vid den och fortsätta dra åt samma håll.

En del tunga beslut har oppositionen också 
ställt sig bakom. Det tyngsta var avvecklingen 
av Ale gymnasium.

– Det fanns ingen återvändo, inget rädd-
ningspaket i världen. Jag oroar mig mest över 
de ungdomar som är längst ifrån en gymna-
sieutbildning. Vi får inte tappa dem. Sedan 
handlar det också om att göra något bra av 
huset. Jag skulle gärna se att vi flyttar Folkets 
Hus digitala bio från Alafors till gymnasiet 
och att vi går mot att skapa ett Ale kulturhus. 
Där skulle vi också kunna ha ett medborgar-
kontor med en rad servicefunktioner för ale-
borna, säger Paula Örn.

(S)er fram mot valrörelsen

Oppositionsråd, Paula Örn (S), och dottern 
Hanna, 3, hann med ett stopp i julruschen 
på Ale Torg. Nästa år väntar valrörelse, 
något hon ser fram emot.

– Paula Örn laddar för 2014

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

2013 är snart till ända. För 
Ales moderata kommunalråd 
Mikael Berglund är det tredje 
året vid makten avklarat. Nu 
stundar ett fjärde som också 
är ett valår.

– Det är inte utan att det 
redan märks. Alla börjar 
moblilisera sina ställningar, 
vill synas, väcka uppmärk-
samhet och vinna politiska 
poäng. Jag hoppas vi inte 
tappar fart och glömmer bort 
att driva Ale framåt, säger han 
och markerar samtidigt att 
han ogärna vill lämna klub-
ban ifrån sig.

– Jag ser att vi är på rätt väg 
på många håll. Expansionen 
har tagit fart, näringslivskli-
matet har förbättrats, dialog 
och samverkan med fören-

ingslivet har givit resultat – 
bland annat i form av fyra nya 
konstgräsplaner. Det är klart 
att jag vill fortsätta driva Ale 
vidare.

Från det gångna året är det 
just rapporten från Svenskt 
Näringsliv som glädjer 
honom mest. Ale utsågs till 
årets klättrare och gick från 
241 till 163:e plats av landets 
290 kommuner.

Starka tillsammans
– Ett kvitto på att vi är starka 
tillsammans. Vi satte oss ner 
med en grupp företagare 
och synade korten. Det var 
högt i tak och mynnade ut i 
ett näringslivsråd där kom-
munledningen för en stän-
dig dialog i aktuella frågor. 
Näringslivet har varit väldigt 
engagerat och har själva stor 
del i att vi har vänt kurvan. 
Det ska också poängteras att 
tjänstemannaorganisatio-
nen har omprövat sitt arbete 
och vi har genomfört utbild-
ningar som varit givande. Allt 
tillsammans har medfört att 
vi nu känner en helt annan 
stämning och en klart för-
bättrad relation till näringsli-
vet. Än är vi inte nöjda, målet 
ligger fast. Vi ska bli nummer 
ett, säger Mikael Berglund.

Tidigare under 2013 
utsågs Ales drogförebyggare 
Thomas Berggren till Sveri-
ges bästa i sin gren. Det lyfter 
Berglund som en av årets 
främsta händelser.

– Fantastiskt roligt, inte 
bara för Thomas som jag 
anser är unik i sitt slag, utan 
också för hela Ale kommun. 
Det är ett bevis på att vi jobbar 
rätt och det känns bra när 

det är ett så viktigt område. 
Här råder det inga politiska 
meningsskiljaktigheter. Det 
här är vi rörande överens om 
och kanske är det just därför 
vi lyckas. I våras när det var 
oroligt på ungdomssidan 
kunde ett fullmäktige på sit-
tande möte i full enighet rösta 
igenom ett extra anslag om 
500 000 kronor, säger Berg-
lund nöjt.

Som fortsättning på frågan 
vad han vill ta med sig från 
2012 rabblar han saker.

– Meröppna bibliotek har 
blivit en stor framgång, Han-
delsplats Älvängen har öppnat 
och förbättrat tillgänglighe-
ten för bland annat vårdcen-
tralen, den första byggnatio-
nen på Kronogården är igång 
och sedan känns det självklart 
väldigt bra att vi nu har fyra 
konstgräsplaner klara i Ale. 
Det var ju det vi lovade, säger 
Mikael Berglund.

På kontot tyngre beslut 
och mindre minnesvärda 
händelser hamnar självklart 
nedläggningen av Ale gym-
nasium.

– Vi hade verkligen inget 
val. Utan elever kunde vi inte 
fortsätta, hur gärna vi än ville.

Likaså har grundskolans 
resultatförbättring uteblivit. 
I höst gjorde Allianspartierna 
och de rödgröna gemensam 
sak – de kom överens om att 
vara överens om skolan.

– En oerhört viktig över-
enskommelse. Socialdemo-
kraterna försökte i många år 
före oss, sedan försökte även 
vi, men vi kan bara konstatera 
att vi inte har lyckats vända 
skutan. Nu ska vi med hjälp av 
vetenskaplig forskning fatta 
kloka beslut, stötta vår perso-
nal och med alla krafter dra åt 
samma håll. Tillsammans ska 
vi skapa förutsättningar för en 
mycket bra skola i Ale.
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Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Fast besluten att 
försvara makten
NÖDINGE. För tre år sedan tog han som tämligen 
okänd över rodret i Ale kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) har haft en tuff tid på den yttersta posten, 
men känner sig nu redo att försvara makten.

– Det har varit mycket att lära. Nu känner jag 
mig äntligen bekväm i rollen och konstaterar 
också att resultaten börjar komma, säger han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 40
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde
11. och Theo 8 år. 
Bäst på julens godisbord: "Knäck 
eller Rocky Road som en pytt i 
panna av godis".
Bäst på Kalles jul: "Kalle som 
fotograf".
Önskeklapp: "En bok, gärna en 
kriminalare".
HÅRDA NÖTTER:
Vilken klubb firade 100 år i Ale 
2013? Ahlafors IF (rätt).
Var köper man Göteborgs 
godaste semla i Ale? Svenhei-
mers. (Rätt)
På vilken plats hamnade Ale i 
årets näringslivsranking? 141. 
(Fel, rätt svar plats 163).
Hur många bostäder vill Olle 
Skoglund bygga i Surte? Oj, 
många. 250? (Fel, rätt svar 372!)

– Mikael Berglund (M) ser fram mot valåret

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhus

 

Vi har kläderna till 
julens alla fester!

Lunchrestaurang
 & café

g

Måndag-söndag
79:-

39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Mjuka julklappstips!

Handdukar

Bäddset

Morgonrockar
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PAULA ÖRN

Ålder: 35
Bor: Nödinge
Familj: Gift med Magnus , barnen Alva 5 och Hanna 3 år.
Bäst på julens godisbord: Marsipan.
Bäst på Kalles jul: "Tomteverkstan".
Önskeklapp: "En pulsklocka. Jag har börjat träna 
med en PT på Sportlife, Christina Strömberg, hon är 
fantastisk".
HÅRDA NÖTTER:
Vilken klubb firade 100 år i Ale 2013? Ahlafors IF 
(Rätt).
Var köper man Göteborgs godaste semla i Ale? 
Svenheimers. (Rätt)
På vilken plats hamnade Ale i årets näringslivsran-
king? 160. (Väldigt nära, rätt svar plats 163).
Hur många bostäder vill Olle Skoglund bygga i 
Surte? 265 (Fel, rätt svar 372!)

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

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

Öppettider i jul

Lör
21 dec
kl 12

Tomten delar ut 
julklappar till de tio barn 
som vunnit önskeklappen

chokladtomtar till alla barn!

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:

ÖVRIGA BUTIKER

God Jul och
Gott Nytt År!

önskar alla kunder
en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95

NÖDINGE. Med pendeltåget har Ale 
fått en nystart och en framtidstro.

Oppositionsråd Paula Örn (S) 
hävdar att Alependeln är den enskilt 
mest positiva händelsen 2013.

– Inte minst har pendelstationerna 
längs E45 medfört att Ale uppfattas 
mordernt och framåt, säger hon.

Paula Örn beskriver sig själv som kommunal-
råd i tillfällig opposition. Den tiden är i så fall 
snart över. I september 2014 är det val och då 
har Socialdemokraterna tänkt att återerövra 
makten.

– Det set ju nästan ut som att det snart inte 
finns något alternativ, eftersom Alliansen och 
Aledemokraterna inte längre är överens. Det 
kommer vi också att vara väldigt tydliga med, 
att en röst på Alliansen är en röst på Jan A 
Pressfeldt. Jag tror inte många alebor tänkte 
att de skulle ge Aledemokraterna så stort 
inflytande när de röstade senast. Nu vill vi 
visa att det finns ett parti som verkligen vill 
styra. Alliansen verkar inte vara så intresse-
rade av det. Nu vill de inte ens vara med och 
anställa sektorcheferna, det ska kommunche-
fen göra själv. Den personliga assistansen ska 
de lämna ut i privat regi som får till följd att 
de inte behöver bry sig om den heller. Nej, 
vi tror på den kommunala organisationen där 
tjänstemän och politiker driver verksamhe-
ten framåt, säger Paula Örn retoriskt.

Beslutet att lägga ut den personliga assis-
tansen på entreprenad föll inte i god jord hos 
de rödgröna. För att få Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens budget i balans har de 
istället föreslagit att genomlysa de skenande 
IFO-kostnaderna. Ale har i jämförelse med 
andra liknande kommuner en betydligt högre 
kostnad för missbruksvård, institutionsplace-
ringar med mera. Snittet är 2500 kr/invånare 
och Ale har nu nått 3800 kr.

– Det finns inget skäl till varför Ale ska 
ha högre kostnader. Kan vi i ett första skede 
sänka kostnaden med 500 kr/invånare har vi 
sparat 14 Mkr. Vi måste ta tag i problemen 
och analysera vad vi gör som är så dyrt jäm-
fört med andra. Gör om och gör rätt, säger 
Paula Örn.

Hon oroar sig också över det faktum att 
en nyligen genomförd personalenkät visar på 
stora ledningsproblem och omsättningen av 
chefer har varit hög.

– Dessvärre ser inte Kommunstyrelsens 
ordförande det som ett bekymmer. Han 
tycker det är bra med personalomsättning, 
vilket kan vara sant med det får ju finnas 
gränser, menar Paula Örn.

Gläds också
Det ligger i oppositionsrådets uppdrag att 
kritisera, men hon gläds faktiskt också.

– Att vi kunde lägga ner stridsyxan i skolde-
batten känns väldigt bra. Nu ska vi se till att få 
med oss rektorerna också. Samtidigt blir det 
en prövning för alla som har ingått överens-
kommelsen om skolan. Det gäller att hålla fast 
vid den och fortsätta dra åt samma håll.

En del tunga beslut har oppositionen också 
ställt sig bakom. Det tyngsta var avvecklingen 
av Ale gymnasium.

– Det fanns ingen återvändo, inget rädd-
ningspaket i världen. Jag oroar mig mest över 
de ungdomar som är längst ifrån en gymna-
sieutbildning. Vi får inte tappa dem. Sedan 
handlar det också om att göra något bra av 
huset. Jag skulle gärna se att vi flyttar Folkets 
Hus digitala bio från Alafors till gymnasiet 
och att vi går mot att skapa ett Ale kulturhus. 
Där skulle vi också kunna ha ett medborgar-
kontor med en rad servicefunktioner för ale-
borna, säger Paula Örn.

(S)er fram mot valrörelsen

Oppositionsråd, Paula Örn (S), och dottern 
Hanna, 3, hann med ett stopp i julruschen 
på Ale Torg. Nästa år väntar valrörelse, 
något hon ser fram emot.

– Paula Örn laddar för 2014

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

2013 är snart till ända. För 
Ales moderata kommunalråd 
Mikael Berglund är det tredje 
året vid makten avklarat. Nu 
stundar ett fjärde som också 
är ett valår.

– Det är inte utan att det 
redan märks. Alla börjar 
moblilisera sina ställningar, 
vill synas, väcka uppmärk-
samhet och vinna politiska 
poäng. Jag hoppas vi inte 
tappar fart och glömmer bort 
att driva Ale framåt, säger han 
och markerar samtidigt att 
han ogärna vill lämna klub-
ban ifrån sig.

– Jag ser att vi är på rätt väg 
på många håll. Expansionen 
har tagit fart, näringslivskli-
matet har förbättrats, dialog 
och samverkan med fören-

ingslivet har givit resultat – 
bland annat i form av fyra nya 
konstgräsplaner. Det är klart 
att jag vill fortsätta driva Ale 
vidare.

Från det gångna året är det 
just rapporten från Svenskt 
Näringsliv som glädjer 
honom mest. Ale utsågs till 
årets klättrare och gick från 
241 till 163:e plats av landets 
290 kommuner.

Starka tillsammans
– Ett kvitto på att vi är starka 
tillsammans. Vi satte oss ner 
med en grupp företagare 
och synade korten. Det var 
högt i tak och mynnade ut i 
ett näringslivsråd där kom-
munledningen för en stän-
dig dialog i aktuella frågor. 
Näringslivet har varit väldigt 
engagerat och har själva stor 
del i att vi har vänt kurvan. 
Det ska också poängteras att 
tjänstemannaorganisatio-
nen har omprövat sitt arbete 
och vi har genomfört utbild-
ningar som varit givande. Allt 
tillsammans har medfört att 
vi nu känner en helt annan 
stämning och en klart för-
bättrad relation till näringsli-
vet. Än är vi inte nöjda, målet 
ligger fast. Vi ska bli nummer 
ett, säger Mikael Berglund.

Tidigare under 2013 
utsågs Ales drogförebyggare 
Thomas Berggren till Sveri-
ges bästa i sin gren. Det lyfter 
Berglund som en av årets 
främsta händelser.

– Fantastiskt roligt, inte 
bara för Thomas som jag 
anser är unik i sitt slag, utan 
också för hela Ale kommun. 
Det är ett bevis på att vi jobbar 
rätt och det känns bra när 

det är ett så viktigt område. 
Här råder det inga politiska 
meningsskiljaktigheter. Det 
här är vi rörande överens om 
och kanske är det just därför 
vi lyckas. I våras när det var 
oroligt på ungdomssidan 
kunde ett fullmäktige på sit-
tande möte i full enighet rösta 
igenom ett extra anslag om 
500 000 kronor, säger Berg-
lund nöjt.

Som fortsättning på frågan 
vad han vill ta med sig från 
2012 rabblar han saker.

– Meröppna bibliotek har 
blivit en stor framgång, Han-
delsplats Älvängen har öppnat 
och förbättrat tillgänglighe-
ten för bland annat vårdcen-
tralen, den första byggnatio-
nen på Kronogården är igång 
och sedan känns det självklart 
väldigt bra att vi nu har fyra 
konstgräsplaner klara i Ale. 
Det var ju det vi lovade, säger 
Mikael Berglund.

På kontot tyngre beslut 
och mindre minnesvärda 
händelser hamnar självklart 
nedläggningen av Ale gym-
nasium.

– Vi hade verkligen inget 
val. Utan elever kunde vi inte 
fortsätta, hur gärna vi än ville.

Likaså har grundskolans 
resultatförbättring uteblivit. 
I höst gjorde Allianspartierna 
och de rödgröna gemensam 
sak – de kom överens om att 
vara överens om skolan.

– En oerhört viktig över-
enskommelse. Socialdemo-
kraterna försökte i många år 
före oss, sedan försökte även 
vi, men vi kan bara konstatera 
att vi inte har lyckats vända 
skutan. Nu ska vi med hjälp av 
vetenskaplig forskning fatta 
kloka beslut, stötta vår perso-
nal och med alla krafter dra åt 
samma håll. Tillsammans ska 
vi skapa förutsättningar för en 
mycket bra skola i Ale.
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Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Fast besluten att 
försvara makten
NÖDINGE. För tre år sedan tog han som tämligen 
okänd över rodret i Ale kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) har haft en tuff tid på den yttersta posten, 
men känner sig nu redo att försvara makten.

– Det har varit mycket att lära. Nu känner jag 
mig äntligen bekväm i rollen och konstaterar 
också att resultaten börjar komma, säger han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 40
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde
11. och Theo 8 år. 
Bäst på julens godisbord: "Knäck 
eller Rocky Road som en pytt i 
panna av godis".
Bäst på Kalles jul: "Kalle som 
fotograf".
Önskeklapp: "En bok, gärna en 
kriminalare".
HÅRDA NÖTTER:
Vilken klubb firade 100 år i Ale 
2013? Ahlafors IF (rätt).
Var köper man Göteborgs 
godaste semla i Ale? Svenhei-
mers. (Rätt)
På vilken plats hamnade Ale i 
årets näringslivsranking? 141. 
(Fel, rätt svar plats 163).
Hur många bostäder vill Olle 
Skoglund bygga i Surte? Oj, 
många. 250? (Fel, rätt svar 372!)

– Mikael Berglund (M) ser fram mot valåret

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhus
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julens alla fester!

Lunchrestaurang
 & café

g

Måndag-söndag
79:-

39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe

Mjuka julklappstips!

Handdukar

Bäddset

Morgonrockar



alekuriren  |   nummer 46  |   vecka 51  |   201316

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

 

Surte och Älvängen

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2013
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2014.

God Jul önskar 
vi på kontoret
i Ale.
Glöm inte släcka ljusen 
när du lämnar rummet.

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

Vi närmar oss en gnistrande strålande JUL.
Älvängen lyser upp under hela december.

Älvängens Företagarförening fortsätter att satsa på den vackra 
julbelysningen längs Göteborgsvägen genom centrum.

Genom möjlighet att köpa ”träd ” har vi fått in extra 
sponsorbidrag

Årets sponsorer till köp av träd 

Stort tack 
för ert bidrag till ett lysande Älvängen
och Tack till alla medlemmar 
som gör detta möjligt.

Tillsammans 
är vi starkare!

 Elfixaren i Ale
 Ale Radio och Tv
 Fastighetsbyrån
 Andrum
 Brogren Industries
 Ica Supermarket
 Swedbank
 Handelsbanken

 Älvängens Manufaktur
 JIO Eltjänst
 Coop Extra
 Älvängens Garn & Textil
 Nordisk Rörmärkning
 Älvängens Cykel
  Bröderna Nilsson Tanktransport
 Bildovision

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

NÖDINGE. Vems histo-
ria?

Det är namnet för 
det projekt och på den 
utställning som invig-
des i Ale gymnasium i 
onsdags.

Nyanlända ungdomar 
visar resultatet av den 
arkeologiska utgräv-
ning som skett vid den 
gamla tjänstebostaden 
på Backa Säteri.

Sven Pettersson, som bodde 
i den gamla tjänstebostaden, 
från det att han föddes 1937 
och åtta-nio år framåt i tiden, 
fick äran att klippa det röda 
bandet och förklara utställ-
ningen för invigd. Ett 20-tal 
personer tog del av ceremo-
nin som hölls utanför huvud-
bibliotekets entré.

– Utställningen kommer 

att finnas kvar här fram till 
årsskiftet. Sedan är tanken att 
utställningen ska vandra runt 
till andra bibliotek i kommu-
nen, förklarade projektledare 
och tillika arkeolog Andreas 

Antelid.
Utgrävningarna vid 

den gamla tjänstebostaden 
skedde vid tre olika tillfällen 
i höstas. Ett område på totalt 
fem kvadratmeter genom-
söktes under Andreas led-
ning. 

– Vi hittade fler saker än 
förväntat. Det mest unika var 
ett mynt från 1760-talet som 
är betydligt äldre än det hus 
som står där idag, berättar 
Andreas Antelid. 

Fynden från platsen visas 
i två glasmontrar. Dessutom 
finns berättelser nedteck-
nade från platsen, bland 
annat en historia signerad 
Sven Pettersson.

– Hade jag varit klok 
när farsan plöjde åkern och 
fann flintayxor och annat, 
så skulle man sparat dem. På 
den tiden tyckte man det var 
rena skiten, skrattar Sven.

Under projektets gång 
har ungdomarna från Ale 
gymnasiums introduktions-
program och den lokala 
hembygdsföreningen träffats 
för att utbyta kunskaper om 
platsen och dess historia.

– Det har varit ett mycket 
lyckat och framgångsrikt 
projekt, avslutar Andreas 
Antelid.

Vandringsutställning 
invigd i Nödinge

Arkeolog Andreas Antelid tillsammans med några av de ung-
domar som deltagit i projektet ”Vems historia?”.

Sven Pettersson förrättade invigningen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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!

VI HAR STÄNGT: 24-25 DEC, 
31 DEC SAMT 1 JAN

Vi önskar alla våra gäster en 
God jul och ett Gott Nytt År!
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God jul och Gott nytt år!
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Företagarförening
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platsen och dess historia.

– Det har varit ett mycket 
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projekt, avslutar Andreas 
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God Jul &
Gott Nytt år

Tack för 2013, nästa år kör vi ännu hårdare!

Vi tar julledigt måndag 23 december och är tillbaka på redaktionen torsdag 2 januari.

Nästa tidning utkommer vecka 2, onsdag 8 januari.

tillönskas alla alebor, annonsörer               och samarbetspartners



NÖDINGE. Under 70-ta-
let var han både band-
kollega och nära vän till 
Elvis Presley.

Han är en av världens 
genom tiderna främsta 
gitarrister och har spe-
lat med ett flertal av de 
allra största artisterna. 

När James Burton i 
onsdags gästade Backa 
Säteri i Nödinge kunde 
det inte kännas annat 
än overkligt.

Han är just nu ute på en tre-
veckorsturné i Sverige och 
Norge tillsammans med The 
Cadillac Band. När han fick 
en dag över på sin genomresa 
ringde han upp ett att Sveri-
ges största Elvisfans, alepo-
litikern Tyrone Hansson 
(S) och frågade om han fick 
komma på besök. 

Svaret var givet och med 
bara en veckas varsel fick man 
ordnat med lokalen i Backa 
Säteri, där gitarrlegenden 
fanns på plats i onsdags kväll 
för att inför ett 30-tal åhö-
rare berätta om de magiska 
åren tillsammans med ”The 
king of rock n’ roll”.

Året var 1969. James 
Burton stod i duschen när 
telefonen ringde och hus-
trun svarade. Burton bad att 
få ringa tillbaka men frun 
insisterade. ”Du bör nog ta 
detta”, sa hon. 

På andra sidan linjen i 
Memphis fanns Elvis Pres-
leys turnémanager Joe 
Esposito som sedan läm-
nade över luren till Elvis. 

Han hade tröttnat på att 
göra filmer och ville tillbaka 
till scenen och frågade om 
James Burton kunde tänka 

sig att sätta ihop ett band till 
hans comebackshow i Las 
Vegas, det som senare skulle 
komma att bli TCB Band. 

– Ni kan tänka er förvå-
ningen hos mina kollegor i 
studion när jag ursäktade min 
sena ankomst med: Sorry I’m 
late, but Elvis called. 

”Godhjärtad människa”
Den nu 74-åriga James 
Burton berättade med stor 
inlevelse medan publiken 
satt och försökte förstå att 
mannen framför dem, inte 
bara stått på samma scen som 
Elvis på omkring 1100 kon-
serter, utan även var en nära 
vän som brukade lira gitarr 
tillsammans med honom i 
hans berömda ”Jungleroom” 
på Graceland. 

Han berättar att Elvis 

snappade upp alla melodier 
han hörde.

– Jag minns en gång när 
jag inför en show 1973 satt 
och spelade på Hank Wil-
liams ”I’m so lonesome I 
could cry”. Då kommer Elvis 
springande och säger att den 
ska vi ha med i showen. Det 
var sådan han var, spontan 
och hela tiden öppen för nya 
saker. 

Burton, liksom många 
andra i kretsen av de närmsta, 
vittnar om en godhjärtad och 
givmild människa som inte 
lät kändisskapet stiga honom 
åt huvudet. 

– När fansen stod och 
skrek efter ”The King” 
pekade han upp mot himlen 
och sa ”det finns bara en 
kung, men att vara kungen 
av rock and roll är bra nog”. 

Han blev rörd när han fick 
veta att folk rest långväga för 
att se honom.

Elvis Presley var dock inte 
ensam om att ha ett stort 
hjärta. James Burton vill ge 
något tillbaka till de unga 
och på senare år har han 
därför startat en fond, James 
Burton Foundation, där han 
genom konserter samlar in 
pengar för att kunna donera 
gitarrer till såväl skolor som 
sjukhus och lära barn och 
ungdomar att spela. 

Tyrone Hansson, som 
även sitter med i styrelsen 
för Vakna – tillsammans mot 
droger, drar paralleller till 
Ales egen stödverksamhet 
för unga och har fört diskus-
sioner om ungdomsarbetet 
med Burton. 

– Det känns jätteroligt 

att vi har det gemensamt. 
Efter att alla fasta kostnader 
i samband med hans besök 
var betalda bad James oss att 
sätta in det som blev över till 
Vaknafonden. 

Skrev autografer
Efter talkshowen, som leddes 
av Tyrone, passade fansen på 
att be om stjärnans autograf 
och kamerorna blixtrade på 
säteriets övervåning. Mr. 
Burton delade ut kramar åt 
alla håll och någon som åkte 
hem nöjd var Jakob Tho-
masson, som åkt ända från 
Floda för att få sin Fender 
Telecaster från 1988 signerad 

av ”The master of the Tele-
caster” i egen hög person. 

Dagen efter det celebra 
besöket hade Tyrone Hans-
son fortfarande inte riktigt 
landat. 

– När vi efter signeringen 
vände oss om mot tv:n som 
visade en konsert med Elvis 
som säger ”play it James” var 
det svårt att fatta att samma 
James faktiskt stod precis 
bredvid mig. Många tankar 
snurrade i huvudet innan 
man kunde somna den kväl-
len.

– Elvis gitarrist James Burton gästade Backa Säteri

I kungens fotspår

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

JAMES BURTON
• Föddes 1939 i Dubberly, Louisiana, 
USA
• Är en av världens genom tiderna 
främsta gitarriter och spelade i Elvis 
Presleys band TBC Band, som han 
även satte ihop och var bandledare 
för, från 1969 till Elvis bortgång 1977
• Har även spelat in och uppträtt 
med artister som Bob Luman, Dale 
Hawkins, Johnny Cash, Jerry Lee 
Lewis, Gram Parsons, Joni Mitchell, 
Elvis Costello, Roy Orbinson m.fl. 
• Är sedan 2001 medlem i Rock and 
Roll Hall of Fame 
• Har kallats ”The master of the 

Telecaster” på grund av valet av 
gitarr, Fender Telecaster
• Driver James Burton Foundation 
där han genom att samla in pengar 
från konserter donerar gitarrer till 
bland annat skolor och sjukhus och 
lär barn och ungdomar att spela
• Är just nu ute på en treveckors-
turné tillsammans med The Cadillac 
Band
• Tisdagen den 10 december gästade 
de Backa Säteri för en talkshow med 
alepolitikern och Elvis-fanatikern 
Tyrone Hansson (S) som speaker

Oförglömlig talkshow. James Burton och Tyrone Hansson tillsammans med medlemmar från 
The Cadillac Band: Lasse Hanzen, Börje Hallberg och Janne Lucas Persson.

Många fans ville ha gitarrstjärnans autograf.

Tyrone Hansson med "The master of the Telecaster".
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 Göteborgsvägen 80, Älvängen 

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

Som vanligt har vi extra bra julpriser på
presentkort som gäller under hela nästa år!

Välkommen till ett härligt 2014

Ge bort ett presentkort.  
Roligt att ge & underbart att få!

75 min 475:-
995:-

120 min 845:-

Madonnabehandling
Ord pris 1095 kr

SPA-behandling
Ord pris 895 kr

Klassisk ansiktsbehandling
Ord pris 525 kr

Julklassikern!

Jakob Thomasson fick sin Fender Telecaster signerad.
Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!
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ÄLVÄNGEN. Nyligen ar-
rangerade Ale DHR och 
Studiefrämjandet en 
föreläsning om assistans-
hundar.

Mia Bertram och Annika 
Bengtsson från Hjälpande 
Tassar besökte Älvängens 
aktivitetshus.

– Mycket intressant och 
lärorikt, säger Gunilla Wal-
lengren, ordförande i Ale 
DHR.

Hjälpande Tassar är en ideell 
förening som är öppen för alla 
hundar och hundägare. Fören-
ingen utbildar inte assistanshun-
dar utan hjälper till att hitta rätt i 
djungeln vad gäller utbildningar. 
Från och med i år är det Svenska 
Kennelklubben som är huvudan-
svarig för certifieringen av assis-
tanshundar.

– Mia och Annika berättade 
på ett fascinerande sätt om vilka 
typer av assistanshundar som 
finns. Det finns dem som plockar 
upp saker i hemmet, hjälper per-
sonen av med jackan, öppnar 
och stänger dörrar och så vidare. 
Därutöver finns utbildade dia-
beteshundar som reagerar när 
blodsockret faller på vederbö-
rande. En annan hundtyp vi fick 
information om var dem som 

används av hörselskadade och 
döva. De påkallar uppmärksam-
heten när exempelvis telefonen 
eller dörrklockan ringer, berättar 
Gunilla Wallengren.

Ett 20-tal personer tog del av 
föreläsningen i aktivitetshuset.

– Alla tyckte det var oerhört 
givande och därför planerar vi 
för ytterligare ett tillfälle under 

nästa år, säger Gunilla Wallen-
gren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mia Bertram och Annika Bengtsson från Hjälpande Tassar föreläste om assistanshundar i Älvängens 
aktivitetshus.

Föreläsning om assistanshundar

En riktigt

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder

ALLANS
Älvängen

Tel 0303-74 66 05

ÖPPET: VARDAGAR 9-19, LÖRDAGAR 9-15, SÖ LV NGEN, 0303-74 60 12

En lämplig julklapp är 
ett presentkort från 

Manufakturen

Öppettider
Torsdag 19/12 9-19
Fredag 20/12 9-19
Lördag 21/12 9-15
Söndag 22/12 11-15
Måndag 23/12 9-19
Julafton 24/12 9-13
Nyårsafton 31/12 9-14
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Julklappstips

Från oss alla till er alla
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God Jul  
& ett  

Gott Nytt år!Gott Nytt år!

0303-74 51 69
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KORT HOS 

OSS!

Svårt att hitta 
julklapp?

FÖR- & MELLANDAGS- 
REA I PARFYMERIET

ALAFORS. Sveriges el-
handelskunder ger Ale 
El toppbetyg i Svenskt 
Kvalitetsindex mätning 
om kundnöjdhet.

Ale El, som rankades 
trea förra året, är nu 
näst bäst i landet.

– Arbetet mot vår 
vision fortsätter. Att 
ha Sveriges nöjdaste 
kunder är det vi käm-
par för och det som 
betyder mest för oss, 
säger Stefan Brandt, vd 
på Ale El. 

Svenskt Kvalitetsindex mät-
ning om kundnöjdhet ger 
återigen Ale El en framskju-
ten placering. Med knapp 
marginal placerade sig återi-
gen Luleå Energi på plats ett.

– Jag gläds åt resultatet 
men vi kommer inte luta oss 
tillbaka utan jobba vidare. 

Inte minst med att fortsätta 
driva konsumentfrågorna 
inom branschen, säger 
Stefan Brandt.

Ale El har fått en inbjudan 
av energiminister Anna-
Karin Hatt till ett möte 
före jul, just för att disku-
tera branschens förtroende 
och konsumentproblem. På 
mötet hos Näringsdepar-
tementet kommer Ale Els 
marknadschef Malin Flysjö 
att delta.

– Jag tolkar det som att 
man från politiskt håll ser 
att det faktiskt finns elbolag 
i landet som har högt för-
troende hos kunderna och 
där Ale El bjudits in som 
ett gott exempel på det, för-
hoppningsvis för att lyssna 
och ta till sig goda förslag. 
Nu får vi möjlighet att på 
hög politisk nivå diskutera 
de konsumentproblem vi ser, 

där tillsvidarepriser, vilsele-
dande jämförelsesajter och 
oseriösa försäljningsmetoder 
utmärker sig särskilt, avslutar 
Stefan Brandt.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. I 40 år har 
han sålt granar utanför 
Ica – ända sedan buti-
ken öppnade. 

Bertil Johansson är 
julgransförsäljaren som 
alla känner till. 

Redan i oktober ger 
han sig ut i skogen för 
att märka ut de vack-
raste granarna. 

– Om det är kallt att stå här? 
Nej, det tycker jag inte, fast 
jag är ju van, säger Bertil 
Johansson och går iväg för 

att hämta en rödgran åt en 
kund som bestämt sig efter 
noga övervägande. 

På bara några sekunder 
är granen nätad och klar för 
avfärd. 

I år är det exakt 40 år sedan 
grundaren till Ica Älvboden 
frågade om inte Bertil, som 
redan sålde granar i Lödöse, 
ville sälja även utanför buti-
ken i Älvängen.

Sedan dess har han varje år 
i december tagit en paus från 
jobbet som bagare och ägnat 
sig åt julgransförsäljning. 
Han vittnar om en marknad 
som ökar stadigt för varje jul.

– Försäljningen ökar hela 
tiden. Något år var det så 
mycket snö att till och med 
bönderna kom och köpte.

Många av granarna huggs 
i trakten kring Backamo och 
Ljungskile och för att för-
säkra sig om att inte de vack-
raste försvinner under snön 
är han ute redan i oktober 
och märker ut favoriterna. 
Det är dock inte enda anled-

ningen till att han befinner 
sig i skogen.

– Jag jagar mycket också. 

Smala granar
Julgransförsäljningen startar 
redan i november, men först 
i början av december finns 
Bertil på plats utanför Ica.

– Första veckan går folk 
omkring länge och väljer 
innan de bestämmer sig, men 
den 23:e tar man första bästa. 

Några direkta julgrans-
trender tror han inte existe-
rar, men menar att de flesta 
är ute efter en smal gran.

– Folk har ju ingen plats 
hemma. 

Trots att han bara träffar 
sina kunder en gång om året 
har han lärt känna många av 
dem.

– Efter 40 år har man nog 
träffat de flesta någon gång.

Toppbetyg för Ale El

Stefan Brandt, vd Ale El.

En riktig granveteran
– Firar 40 år som julgransförsäljare

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På grön kvist. 1973 stod Bertil Johansson och sålde julgranar utanför Ica i Älvängen för 
första gången. 40 år senare står han fortfarande kvar och inte mycket har ändrats.

BERTIL JOHANSSON

Ålder: 71
Bor: Lödöse
Familj: Hustrun Kerstin och tre 
barn
Gör: Pensionerad bagare, julgrans-
försäljare och biodlare
Intressen: Jakt
Aktuell: Firar 40 år som julgrans-
försäljare utanför Ica i Älvängen. 

Byt till Pot199 från 3 
så ingår mobil, surfplatta och Jayspaketet!

Med 3-abonnemanget Pot199 + 100 kr/mån i 24 månader får du Alcatel 
One Touch Idol Ultra, surfplattan Samsung Galaxy Tab 7.0 med WiFi och 
Jayspaketet med marknadens kanske vassaste hörlurar och earphones.

Välkommen in till Mobilizera mitt emot coop, så får du alla villkor! 

Garverivägen 4, Älvängen
Erbjudandet gäller till den 24/12, eller så länge lagret räcker. 
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SKEPPLANDA. Medan 
de stora gymkedjorna 
blir allt fler går mindre 
gymnastikföreningar på 
knäna. 

Hålanda Sim och Trim 
har på bara några år 
tappat mer än hälften 
av sina medlemmar, 
men fortfarande lever 
gympan på landsbyg-
den. 
Liselott Persson trycker på 
bandspelaren och ställer sig 
framför gruppen. Det är tisdag 
kväll och ett 20-tal deltagare, 
alla kvinnor i spridda åldrar, är 
redo för ett medeltufft gym-
nastikpass i Garnvindeskolans 
idrottshall. 

I 47 år har Hålanda Sim 
och Trim, som från början 
gick under namnet Hålanda 
damgymnastik, hållit aleborna 
i trim.

Föreningen som håller till i 
idrottshallar och bygdegårdar 
i kommunens norra delar – i 
Skepplanda, Hålanda och även 
Nygård – har både traditionell 

gymnastik och vattengympa i 
Skepplandahallen.

På senare år har dock med-
lemsantalet sjunkit drastiskt, 
något man menar beror på att 
allt fler gått över till de stora 
gymkedjorna. 

För 6-7 år sedan hade man 
mellan 110 och 115 medlem-
mar, jämfört med idag då man 
räknar till 55 vuxna samt 35 i 

barngrupperna.
Ordförande Erika Åker-

blom menar att möjligheten 
att kunna röra på sig i närhe-
ten av där man bor är viktig för 
många på landsbygden. 

– Som en liten ideell för-
ening kan vi inte konkurrera 
med de stora anläggningarna 
och det är inte heller vår ambi-
tion. Vi är en gammal hederlig 

gympaförening som vill kunna 
erbjuda en bra träningsform 
för folk på landsbygden. Alla 
känner sig inte hemma på de 
stora gymkedjorna och vill 
hellre komma till en grupp 
där man känner igen deltagare 
och ledare.

Hela föreningsverksamhe-
ten bygger på frivilligt arbete 
och det är många som är enga-
gerade. 

Liselott Edvardsson och 
Ann-Marie Westlund är två 
utav dem.

– Här kan man göra lite som 
man vill och anpassa efter sin 
egen förmåga och det är inte 
så farligt om man inte skulle 
orka. Eftersom det oftast är 
samma personer som kommer 
på passen lär man känna var-
andra och man behöver inte 
heller boka in sig i förväg, utan 
det är bara att komma, säger 
Ann-Marie. 

Vårterminen hos Hålanda 
Sim och Trim börjar vecka 
fyra.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
har fått sin första pop 
up-butik.

Fram till den 23 
december håller Agneta 
Gustavsson öppet i 
Pfagers tidigare lokal 
på Göteborgsvägen.

– Här kan aleborna 
köpa julens vackraste 
änglar, säger Agneta.

I december förra året hade 
Hålandabon Agneta Gustavs-
son en utställning på Skepp-
landa bibliotek med anledning 
av att Ag design & hantverk 
femårsjubilerade.

– Responsen blev enorm. I 
år ville jag pröva något annat 
och när jag fick syn på den 
här lokalen i Älvängen blev 
jag intresserad. Jag är tacksam 
över att jag kunde få hyra in 
mig här. Premiären ägde rum 
i samband med Älvängens jul-
marknad och nu kommer jag 
att finnas på plats varje dag 
fram till dagen före julafton, 
berättar Agneta.

– All keramik här inne har 
jag tillverkat. Jag är stolt över 
det. När människor får se 
produkterna på det här sättet 

handlar de gärna.
I utbudet finns alltifrån små 

lyktor och ljusstakar till tavlor, 
vackra fat och skålar.

– Det är bara att välja och 

vraka, säger Agneta.
Hur hinner du med dina 

egna julbestyr?
– Jag har en bra man och 

en bra son som tar hand om 

julstöket hemma. Julen ska vi 
fira hos släktingar i Småland, 
vilket ska bli väldigt skönt, 
avslutar Agneta Gustavsson.

JONAS ANDERSSON

”O helga natt, o helga 
stund för världen, 
då gudamänskan till 

jorden steg ned.”
Redan i pianointrot är 

det något som knyter sig i 
min mage, men knuten är 
svårdefinierad. Det vackra, 
det sorgliga, det goda och 
det onda snörs samman till 
en enda existentiell röra och 
jag vet inte om det kommer 
inifrån eller utifrån.

Den klassiska melodin 
symboliserar på något sätt 
allt det jag känner inför 
julen.

Om nyårsafton är festlig, 
påsken glad och midsom-
mar trevlig, så ligger det en 
helt annan tyngd över de 
tusen juleljusen. De sym-
boliserar inte bara glädjen, 
gemenskapen, längtan och 
tacksamheten, utan ound-
vikligt även deras motsatser. 
Mörkret får vi på köpet, 
mörkret som påminner om 
sorgen, ensamheten, sak-
naden och girigheten, men 
känslan behöver inte vara 
negativ. 

Det är knuten i magen 
och mörkret utanför fönst-
ret som gör att jag vill bry 
mig lite extra den här tiden 
på året. Sedan att anled-
ningen i hemlighet är att 
stilla samvetet som värker i 
mitt eget hjärta har egentli-
gen mindre betydelse. 

När jag ser mig omkring 
finns gott om bevis på män-
niskors godhet. Det samlas 
in varma kläder till hemlösa 
och julklappar till fattiga 
barn, eldar brinner i staden 
och maten räcker till fler.

Det dåliga samvetet är 
inte alltid så dåligt, särskilt 
inte om det kommer något 
konstruktivt ur det. 

När man pratar om jul är 
det lätt att hamna i hopp-
löst slitna klyschor som får 
Blossas sliskiga saftglögg att 
klistra i gommen. 

Tusentals krönikörer, 
jag själv inkluderad, har 
redan skrivit spaltmeter av 
insiktsfulla rader kring vår 
onödiga överkonsumtion av 
prylar, griseriet vid julbor-
det, den direkt livshotande 
julstressen och vikten av att 
istället se julens kärleksbud-
skap bakom alla julgranar, 
jultomtar, julklappar och 
julskinkor.

Men eftersom vi varje år 
måste gräva ner oss i samma 
gnäll måste det innebära att 
det helt enkelt inte går in. 

Precis som förra året och 
året innan dess hoppar vi på 
karusellen och spinner på 
ända fram till julafton där 
alla budskap och kloka ord 
förvisats till en carpe-diem-
väggtext noga inslagen i ett 
paket under granen.   
Allt jämmer till trots, 
så tycker jag att det är en 
härlig högtid som närmar 
sig, den finaste vi har och 
allt blir vad man gör det till. 

Med traditioner kommer 
också krav på hur allt ska 
vara och krav skördar offer. 
Man gör det för familjens 
skull, för barnens skull – 
men varför inte göra barnen 
en tjänst och en gång för 
alla bryta det destruktiva. 
Låta traditionen leva vidare 
fast i en uppdaterad version, 
som inte härstammar från 
en tid då de flesta mammor 
var hemmafruar och hade 
all tid i världen att koka 
gröt, baka nio sorts julgodis, 
skura golv och skriva jul-
klappsrim. 

Ska den moderna famil-
jen klara sig ur julstöket 
med hälsan i behåll får 
det helt enkelt duga med 
Mamma Scans köttbullar, 
Aladdin chokladask, året-
runt-gardiner och färdig-
köpt pepparkaksdeg. Det 
funkar ju minst lika bra, om 
inte bättre eftersom man 
istället kan fokusera på att 
ha roligt tillsammans.

Jag tror dessutom att 
alla hade mått bra av att 
lyfta blicken lite i juletid, 
släcka ljustaken och titta 
ut i mörkret, lyssna till de 
sorgliga tonerna i julmusi-
ken och känna tyngden i sitt 
bröst. Man kan inkludera 
välgörenhet i sin egen jul-
tradition, låta barnen själva 
få slå in julklappar till andra 
barn som inte har det lika 
bra, skänka sina urvuxna 
vinterkläder till de som 
behöver dem bättre och 
köpa Faktums julkalender 
av en hemlös. 

Med väldigt enkla medel 
kan man göra den slitna 
klyschan om julens kärleks-
budskap högst närvarande 
i sitt eget julpyntade hem. 
Det handlar bara om att 
våga känna 
värken i 
hjärtat.

JOHANNA ROOS

Krönika

Juleljusen värker i hjärtat

Agneta Gustavsson, som driver Ag design och hantverk i Hålanda, har öppnat en så kallad 
pop up-butik på Göteborgsvägen i Älvängen.

– Agneta säljer julens vackraste änglar

Älvängens första pop up-butik

Än lever gympan på landsbygden

Erika Åkerblom, ordförande i Hålanda Sim och Trim menar 
att det finns mycket positivt med en liten förening. 

Vi önskar alla våra kunder 

God Jul & Gott Nytt År
Drive-in butik
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Sävedalen

031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
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Allum
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Skepplanda, Hålanda och även 
Nygård – har både traditionell 

gymnastik och vattengympa i 
Skepplandahallen.

På senare år har dock med-
lemsantalet sjunkit drastiskt, 
något man menar beror på att 
allt fler gått över till de stora 
gymkedjorna. 

För 6-7 år sedan hade man 
mellan 110 och 115 medlem-
mar, jämfört med idag då man 
räknar till 55 vuxna samt 35 i 

barngrupperna.
Ordförande Erika Åker-

blom menar att möjligheten 
att kunna röra på sig i närhe-
ten av där man bor är viktig för 
många på landsbygden. 

– Som en liten ideell för-
ening kan vi inte konkurrera 
med de stora anläggningarna 
och det är inte heller vår ambi-
tion. Vi är en gammal hederlig 

gympaförening som vill kunna 
erbjuda en bra träningsform 
för folk på landsbygden. Alla 
känner sig inte hemma på de 
stora gymkedjorna och vill 
hellre komma till en grupp 
där man känner igen deltagare 
och ledare.

Hela föreningsverksamhe-
ten bygger på frivilligt arbete 
och det är många som är enga-
gerade. 

Liselott Edvardsson och 
Ann-Marie Westlund är två 
utav dem.

– Här kan man göra lite som 
man vill och anpassa efter sin 
egen förmåga och det är inte 
så farligt om man inte skulle 
orka. Eftersom det oftast är 
samma personer som kommer 
på passen lär man känna var-
andra och man behöver inte 
heller boka in sig i förväg, utan 
det är bara att komma, säger 
Ann-Marie. 

Vårterminen hos Hålanda 
Sim och Trim börjar vecka 
fyra.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
har fått sin första pop 
up-butik.

Fram till den 23 
december håller Agneta 
Gustavsson öppet i 
Pfagers tidigare lokal 
på Göteborgsvägen.

– Här kan aleborna 
köpa julens vackraste 
änglar, säger Agneta.

I december förra året hade 
Hålandabon Agneta Gustavs-
son en utställning på Skepp-
landa bibliotek med anledning 
av att Ag design & hantverk 
femårsjubilerade.

– Responsen blev enorm. I 
år ville jag pröva något annat 
och när jag fick syn på den 
här lokalen i Älvängen blev 
jag intresserad. Jag är tacksam 
över att jag kunde få hyra in 
mig här. Premiären ägde rum 
i samband med Älvängens jul-
marknad och nu kommer jag 
att finnas på plats varje dag 
fram till dagen före julafton, 
berättar Agneta.

– All keramik här inne har 
jag tillverkat. Jag är stolt över 
det. När människor får se 
produkterna på det här sättet 

handlar de gärna.
I utbudet finns alltifrån små 

lyktor och ljusstakar till tavlor, 
vackra fat och skålar.

– Det är bara att välja och 

vraka, säger Agneta.
Hur hinner du med dina 

egna julbestyr?
– Jag har en bra man och 

en bra son som tar hand om 

julstöket hemma. Julen ska vi 
fira hos släktingar i Småland, 
vilket ska bli väldigt skönt, 
avslutar Agneta Gustavsson.

JONAS ANDERSSON

”O helga natt, o helga 
stund för världen, 
då gudamänskan till 

jorden steg ned.”
Redan i pianointrot är 

det något som knyter sig i 
min mage, men knuten är 
svårdefinierad. Det vackra, 
det sorgliga, det goda och 
det onda snörs samman till 
en enda existentiell röra och 
jag vet inte om det kommer 
inifrån eller utifrån.

Den klassiska melodin 
symboliserar på något sätt 
allt det jag känner inför 
julen.

Om nyårsafton är festlig, 
påsken glad och midsom-
mar trevlig, så ligger det en 
helt annan tyngd över de 
tusen juleljusen. De sym-
boliserar inte bara glädjen, 
gemenskapen, längtan och 
tacksamheten, utan ound-
vikligt även deras motsatser. 
Mörkret får vi på köpet, 
mörkret som påminner om 
sorgen, ensamheten, sak-
naden och girigheten, men 
känslan behöver inte vara 
negativ. 

Det är knuten i magen 
och mörkret utanför fönst-
ret som gör att jag vill bry 
mig lite extra den här tiden 
på året. Sedan att anled-
ningen i hemlighet är att 
stilla samvetet som värker i 
mitt eget hjärta har egentli-
gen mindre betydelse. 

När jag ser mig omkring 
finns gott om bevis på män-
niskors godhet. Det samlas 
in varma kläder till hemlösa 
och julklappar till fattiga 
barn, eldar brinner i staden 
och maten räcker till fler.

Det dåliga samvetet är 
inte alltid så dåligt, särskilt 
inte om det kommer något 
konstruktivt ur det. 

När man pratar om jul är 
det lätt att hamna i hopp-
löst slitna klyschor som får 
Blossas sliskiga saftglögg att 
klistra i gommen. 

Tusentals krönikörer, 
jag själv inkluderad, har 
redan skrivit spaltmeter av 
insiktsfulla rader kring vår 
onödiga överkonsumtion av 
prylar, griseriet vid julbor-
det, den direkt livshotande 
julstressen och vikten av att 
istället se julens kärleksbud-
skap bakom alla julgranar, 
jultomtar, julklappar och 
julskinkor.

Men eftersom vi varje år 
måste gräva ner oss i samma 
gnäll måste det innebära att 
det helt enkelt inte går in. 

Precis som förra året och 
året innan dess hoppar vi på 
karusellen och spinner på 
ända fram till julafton där 
alla budskap och kloka ord 
förvisats till en carpe-diem-
väggtext noga inslagen i ett 
paket under granen.   
Allt jämmer till trots, 
så tycker jag att det är en 
härlig högtid som närmar 
sig, den finaste vi har och 
allt blir vad man gör det till. 

Med traditioner kommer 
också krav på hur allt ska 
vara och krav skördar offer. 
Man gör det för familjens 
skull, för barnens skull – 
men varför inte göra barnen 
en tjänst och en gång för 
alla bryta det destruktiva. 
Låta traditionen leva vidare 
fast i en uppdaterad version, 
som inte härstammar från 
en tid då de flesta mammor 
var hemmafruar och hade 
all tid i världen att koka 
gröt, baka nio sorts julgodis, 
skura golv och skriva jul-
klappsrim. 

Ska den moderna famil-
jen klara sig ur julstöket 
med hälsan i behåll får 
det helt enkelt duga med 
Mamma Scans köttbullar, 
Aladdin chokladask, året-
runt-gardiner och färdig-
köpt pepparkaksdeg. Det 
funkar ju minst lika bra, om 
inte bättre eftersom man 
istället kan fokusera på att 
ha roligt tillsammans.

Jag tror dessutom att 
alla hade mått bra av att 
lyfta blicken lite i juletid, 
släcka ljustaken och titta 
ut i mörkret, lyssna till de 
sorgliga tonerna i julmusi-
ken och känna tyngden i sitt 
bröst. Man kan inkludera 
välgörenhet i sin egen jul-
tradition, låta barnen själva 
få slå in julklappar till andra 
barn som inte har det lika 
bra, skänka sina urvuxna 
vinterkläder till de som 
behöver dem bättre och 
köpa Faktums julkalender 
av en hemlös. 

Med väldigt enkla medel 
kan man göra den slitna 
klyschan om julens kärleks-
budskap högst närvarande 
i sitt eget julpyntade hem. 
Det handlar bara om att 
våga känna 
värken i 
hjärtat.

JOHANNA ROOS

Krönika

Juleljusen värker i hjärtat

Agneta Gustavsson, som driver Ag design och hantverk i Hålanda, har öppnat en så kallad 
pop up-butik på Göteborgsvägen i Älvängen.

– Agneta säljer julens vackraste änglar

Älvängens första pop up-butik

Än lever gympan på landsbygden

Erika Åkerblom, ordförande i Hålanda Sim och Trim menar 
att det finns mycket positivt med en liten förening. 
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Från servicehuset, från 
AME Aktivitetscenter och 
från PRO hade man samlats 
för att få se och höra Ale 
Lucia med tärnor. Det blev 
ett uppskattat besök med 
riktigt bra stämningsfylld 
sång. Lokalens utformning 
hindrade de medverkande att 
genomföra ett traditionellt 
luciatåg, men med lite impro-
visation löstes det. 

De ljusbärande deltagarnas 
besök blev mycket uppskat-
tat av de närvarande och det 
ska framföras att ni var riktigt 
duktiga. Tack ska ni ha!

Rune Dahl

Ett traditionellt luciatåg med lite nyare inslag genomfördes på 
Nolskolan. Nols kyrka var fylld till sista plats när Cassandra 
Bred i 3B gjorde entré med ljuskronan på huvudet. I släptåg 
hade hon tärnor och tomtenissar. På repertoaren fanns bland 
annat Mössens julafton, Rudolf med röda mulen och Last 
Christmas. I den sistnämnda låten chockades publiken när 
plötsligt tonerna från Gangnam style började ljuda. Luciatåget 
började dansa till besökarnas stora förtjusning. Lika fort som 
det fridfulla övergick i partystämning, lika snart återfann sig 
julstämningen igen när Last Christmas återupptogs.

Text och bild: Jonas Andersson

Luciatåg bjöd på partystämning

NÖDINGE. Applåderna 
ville aldrig ta slut.

Nödingeskolans 
kombinerade lucia- och 
julspel fick välförtjänta 
ovationer.

Bageriet Lussekatten 
utgjorde kärnan för det 
lustfyllda skådespelet.

Det var inget traditionsenligt 
luciatåg som föräldrarna fick ta 
del av i Nödingeskolans gym-
nastiksal i fredags morse. Istäl-
let bjöds det teater, med sång 
och musik invävd. I fokus för 
uppmärksamheten stod elev-
erna i årskurs 2.

– Vi utgick från ett färdig-
ställt manus och sedan fick 
eleverna välja sina roller där-
efter. I tre veckor har vi övat 
repliker, gjort rekvisita och 
kostymer, berättar lärare Kris-
tina Hellström.

– Det man fascineras mest 
över är att se elevernas fan-
tastiska samarbetsförmåga. 
Barnen ger positiv respons till 
varandra och grupptillhörig-
heten stärks. Vi jobbar mycket 
med just detta, det är lika vik-
tigt som att lära sig räkna och 
skriva. Klassråd, kompissam-
tal och att prata relationer är 
ständigt återkommande inslag 
i vår klass, förklarar Kristina 
Hellström.

Efter avslutad föreställning 
bjöds föräldrarna in till klass-
rummet för fortsatt lussefi-
rande.

JONAS ANDERSSON

Lucia med tärnor, besökte Nödinge servicehus
Ale Lucia med tärnor vid sitt besök på Nödinge servicehus.

Börja om på nytt.
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Vi ordnar en 
fröjdefull försäljning.
bostad klar för visning så fort granen är utslängd. Besök 
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

Katten vilket 
bra julspel!

Eleverna i årskurs 2 på 
Nödingeskolan bjöd på ett 
bejublat lucia- och julspel i 
fredags morse.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Söker du 
mäklarjobb?

2013 har varit ett mycket bra år för Axelssons 
Alekontor där vi stärkt vår position som det 

självklara alternativet till kedjemäklarna. 2014 
ska bli vårt bästa år någonsin då vi tar ett 

ännu större grepp om den lokala marknaden i 
Ale och Lilla Edet.  

Vi söker därför 
ytterligare en duktig 

fastighetsmäklare med 
placering i Älvängen. 

Hos Axelssons jobbar man utan 

 
 

 
 

Sune och hans familj är tillbaka igen! Den här gången får vi 
följa med tjejtjusaren Sune och hans familj på roadtrip genom 
Europa. Målet är en liten by i Sydtyrolen där mamma och 
pappa Andersson upplevde sin smekmånad för 20 år sedan. I 
byn bor inte bara Sunes drömtjej utan också en konstnär som 
skulle kunna göra familjen rika som troll. Allt de behöver är 
hans signatur. Vad skulle möjligtvis kunna gå fel?

Det sägs att film är bäst på bio, men kan man dessutom 

biomysa på hemmaplan blir 
det ännu bättre. 

Sedan man för två år 
sedan fick den senaste tek-
niken till Medborgarhusets 
biograf i Alafors har besöks-

antalet mer än fördubblas. 
Numera behöver man som 
alebo inte ta sig ända till 
Göteborg för att njuta av en 
häftig filmupplevelse. 

– Som vanligt har vi ett 

par julpremiärer och passar 
även på att ha några extra 
visningar under jullovet. Nu 
hoppas vi på många besö-
kare, säger föreståndaren 
Willy Kölborg.

b h l bl l f d bbl j l i h

Dags för julbio
DD t ää tt ffilil ää bbä t åå bibi kk dd t

ALAFORS. Julbord, klappar och tomtar i all ära, 
men julledigheten innebär också tid för film.

På Medborgarhusets biograf har man laddat 
upp med fyra rykande färska julpremiärer. 

Nu 
ssöö-
een n

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dinosaurier får åter liv i detta äventyr och biopubliken får för 
första gången i historien verkligen se och känna hur det var 
när dinosaurier regerade på jorden för 65 miljoner år sedan. 
I centrum står Patchi, en envis och modig Pachyrhinosaurus, 
som går från att vara minst i kullen till att bli flockens otip-
pade hjälte. 

Efter att ha lyckats överleva första etappen av den ovän-
tade resan, kämpar gruppen vidare österut genom den 
förrädiska skogen Mörkveden. Där ställs de öga mot öga 
med den gigantiske Beorn, en hord av jättespindlar och 
tillfångatas av de farliga skogsalverna. Efter en dramatisk 
flykt lyckas de ta sig till Sjöstaden och vidare till Ensliga 
berget för att möta den största faran av alla – den enorma 
draken Smaug. En utmaning som kommer sätta deras mod 
och vänskap på slutgiltigt prov.

Efter ett långt och händelserikt liv hamnar Allan Karlson 
på ett ålderdomshem i tron att det blir hans slutstation. 
Problemet är bara att hans hälsa fortfarande är utmärkt 
och dagarna blir därför alldeles för trista. När firandet av 
Allans hundrade födelsedag närmar sig, vilket Allan själv 
inte är det minsta intresserad av, tar han chansen och flyr 
sin tråkiga vardag.

Hobbit – 
Smaugs Ödemark

Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret 
och försvann Sune på bilsemester Walking with dinosaurs

JULENS FILMPREMIÄRER
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Från servicehuset, från 
AME Aktivitetscenter och 
från PRO hade man samlats 
för att få se och höra Ale 
Lucia med tärnor. Det blev 
ett uppskattat besök med 
riktigt bra stämningsfylld 
sång. Lokalens utformning 
hindrade de medverkande att 
genomföra ett traditionellt 
luciatåg, men med lite impro-
visation löstes det. 

De ljusbärande deltagarnas 
besök blev mycket uppskat-
tat av de närvarande och det 
ska framföras att ni var riktigt 
duktiga. Tack ska ni ha!

Rune Dahl

Ett traditionellt luciatåg med lite nyare inslag genomfördes på 
Nolskolan. Nols kyrka var fylld till sista plats när Cassandra 
Bred i 3B gjorde entré med ljuskronan på huvudet. I släptåg 
hade hon tärnor och tomtenissar. På repertoaren fanns bland 
annat Mössens julafton, Rudolf med röda mulen och Last 
Christmas. I den sistnämnda låten chockades publiken när 
plötsligt tonerna från Gangnam style började ljuda. Luciatåget 
började dansa till besökarnas stora förtjusning. Lika fort som 
det fridfulla övergick i partystämning, lika snart återfann sig 
julstämningen igen när Last Christmas återupptogs.

Text och bild: Jonas Andersson

Luciatåg bjöd på partystämning

NÖDINGE. Applåderna 
ville aldrig ta slut.

Nödingeskolans 
kombinerade lucia- och 
julspel fick välförtjänta 
ovationer.

Bageriet Lussekatten 
utgjorde kärnan för det 
lustfyllda skådespelet.

Det var inget traditionsenligt 
luciatåg som föräldrarna fick ta 
del av i Nödingeskolans gym-
nastiksal i fredags morse. Istäl-
let bjöds det teater, med sång 
och musik invävd. I fokus för 
uppmärksamheten stod elev-
erna i årskurs 2.

– Vi utgick från ett färdig-
ställt manus och sedan fick 
eleverna välja sina roller där-
efter. I tre veckor har vi övat 
repliker, gjort rekvisita och 
kostymer, berättar lärare Kris-
tina Hellström.

– Det man fascineras mest 
över är att se elevernas fan-
tastiska samarbetsförmåga. 
Barnen ger positiv respons till 
varandra och grupptillhörig-
heten stärks. Vi jobbar mycket 
med just detta, det är lika vik-
tigt som att lära sig räkna och 
skriva. Klassråd, kompissam-
tal och att prata relationer är 
ständigt återkommande inslag 
i vår klass, förklarar Kristina 
Hellström.

Efter avslutad föreställning 
bjöds föräldrarna in till klass-
rummet för fortsatt lussefi-
rande.

JONAS ANDERSSON

Lucia med tärnor, besökte Nödinge servicehus
Ale Lucia med tärnor vid sitt besök på Nödinge servicehus.

Börja om på nytt.
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Skolvägen 3b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

Katten vilket 
bra julspel!

Eleverna i årskurs 2 på 
Nödingeskolan bjöd på ett 
bejublat lucia- och julspel i 
fredags morse.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar    Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Söker du 
mäklarjobb?

2013 har varit ett mycket bra år för Axelssons 
Alekontor där vi stärkt vår position som det 

självklara alternativet till kedjemäklarna. 2014 
ska bli vårt bästa år någonsin då vi tar ett 

ännu större grepp om den lokala marknaden i 
Ale och Lilla Edet.  

Vi söker därför 
ytterligare en duktig 

fastighetsmäklare med 
placering i Älvängen. 

Hos Axelssons jobbar man utan 

 
 

 
 

Sune och hans familj är tillbaka igen! Den här gången får vi 
följa med tjejtjusaren Sune och hans familj på roadtrip genom 
Europa. Målet är en liten by i Sydtyrolen där mamma och 
pappa Andersson upplevde sin smekmånad för 20 år sedan. I 
byn bor inte bara Sunes drömtjej utan också en konstnär som 
skulle kunna göra familjen rika som troll. Allt de behöver är 
hans signatur. Vad skulle möjligtvis kunna gå fel?

Det sägs att film är bäst på bio, men kan man dessutom 

biomysa på hemmaplan blir 
det ännu bättre. 

Sedan man för två år 
sedan fick den senaste tek-
niken till Medborgarhusets 
biograf i Alafors har besöks-

antalet mer än fördubblas. 
Numera behöver man som 
alebo inte ta sig ända till 
Göteborg för att njuta av en 
häftig filmupplevelse. 

– Som vanligt har vi ett 

par julpremiärer och passar 
även på att ha några extra 
visningar under jullovet. Nu 
hoppas vi på många besö-
kare, säger föreståndaren 
Willy Kölborg.

b h l bl l f d bbl j l i h

Dags för julbio
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ALAFORS. Julbord, klappar och tomtar i all ära, 
men julledigheten innebär också tid för film.

På Medborgarhusets biograf har man laddat 
upp med fyra rykande färska julpremiärer. 

Nu 
ssöö-
een n

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dinosaurier får åter liv i detta äventyr och biopubliken får för 
första gången i historien verkligen se och känna hur det var 
när dinosaurier regerade på jorden för 65 miljoner år sedan. 
I centrum står Patchi, en envis och modig Pachyrhinosaurus, 
som går från att vara minst i kullen till att bli flockens otip-
pade hjälte. 

Efter att ha lyckats överleva första etappen av den ovän-
tade resan, kämpar gruppen vidare österut genom den 
förrädiska skogen Mörkveden. Där ställs de öga mot öga 
med den gigantiske Beorn, en hord av jättespindlar och 
tillfångatas av de farliga skogsalverna. Efter en dramatisk 
flykt lyckas de ta sig till Sjöstaden och vidare till Ensliga 
berget för att möta den största faran av alla – den enorma 
draken Smaug. En utmaning som kommer sätta deras mod 
och vänskap på slutgiltigt prov.

Efter ett långt och händelserikt liv hamnar Allan Karlson 
på ett ålderdomshem i tron att det blir hans slutstation. 
Problemet är bara att hans hälsa fortfarande är utmärkt 
och dagarna blir därför alldeles för trista. När firandet av 
Allans hundrade födelsedag närmar sig, vilket Allan själv 
inte är det minsta intresserad av, tar han chansen och flyr 
sin tråkiga vardag.

Hobbit – 
Smaugs Ödemark

Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret 
och försvann Sune på bilsemester Walking with dinosaurs

JULENS FILMPREMIÄRER



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

Västra  gatan 71 kungälv | 0303-166 75 
Denna veckan v

Nu 299:-
Ord.  pris 499:- Sort. färg

Eva Solo  
karaff 1,4 liter

Torsdag 19 december har 

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

inkl väska &  
minneskort

Jämför gärna våra 

priser med de  

stora aktörerna.

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

Gå in på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev 

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

Erbjudanden och överraskningar i och 
runt våra butiker under kvällen.

Varmt välkomna till mysiga Kungälv! 

Kungälvs Centrum

Vi lyser upp Kungälvs Centrum i jul Gilla oss på                         /Kungälvs Centrum

JulklappsNatta  
i Kungälv torsdag 19 december

öppet till 22 

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

Södra Gränden 1, Telefon 100 34

TORSDAG

19DEC.

GTORSDAGTO AGGGG

DDDDDDDDD C.CECCCEEEECC..
ÖPPET TILL 2200

God Jul 

Lena med personal!

Klockan

21-22240%RABATT

Klockan

18-21
BA

120%RABATT

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

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserna gäller 18/12–26/12 2013.

Kungälv

JULEDAMER  
Kroon Holland. 875 g. 24%. 
Jfr pris 57:03/kg. Ord pris 59:95/kg.

    

 TWIST 
 Marabou.   300 g.     Ord pris 36:95.
Jfr pris 83:33/kg. 
Max 2 köp/hushåll.  

 BLANDFÄRS 
 Styckmästarn. Ursprung Sverige. Ca 1600 g. 
Fetthalt 23%. Jfr pris 39:95/kg. 
Max 2 köp/hushåll  . Ord pris 54:95/kg.  

 SILL I GLAS 
 Abba.   210–240 g. Flera olika sorter.     Ord pris 
16:95/st. Jfr pris 24:80–49:58/kg utan spad. 

  Max 3 köp/hushåll.  

/st

Handla andra varor* för 

minst 200:– så får du köpa...

*Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

PRINSKORV
Ingemar Johansson. 600 g. Ord pris 39:95/frp.

Jfr pris 41:67/kg. Max 2 köp/hushåll.

/frp

RÖKT/GRAVAD LAX
Poseidon. 200 g. Skivad. Ord pris 34:95/frp.

Jfrpris 100:–/kg. Max 2 köp/hushåll.

/frp

16–23/12 7–23
Julafton 7–15
Juldagen 10–22
Annandagen   7–22
Övriga dagar   7–22

Öppettider i jul:Förlängda
öppettider

16-23/12,

kl 7-23 

Spara /st

Spara /frp

Spara /frp

Spara /st

Spara /st Spara /kg
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NÖDINGE. Sex elever 
från Vård- och om-
sorgsprogrammet och 
sju elever från Teknik-
programmet har ge-
nomfört utlandsprak-
tik under hösten.

I förra veckan skedde 
en redovisning för 
klasskamrater och lä-
rare i Ale gymnasium.

Det samlade intryck-
et från ungdomarnas 
vistelse i Zilina var 
positivt.
Leonardo Da Vinci-projek-
tet har givit ungdomar från 
Ale gymnasium möjlighet 
till utlandspraktik.

– Syftet är att ge eleverna 
internationell arbetslivser-
farenhet, kompetensutveck-
ling inom sitt respektive 
område. Det ökar också den 
språkliga kunskapen hos 
respektive ungdom och ökar 
förståelsen för andra län-
ders kultur- och samhällsliv, 
säger Bassim Idan, lärare på 
Teknikprogrammet.

Över 100 ansökningar 
skickades in till Program-
kontoret varav 63 beviljades, 
däribland Ale gymnasiums. 
Under hösten har totalt 13 
elever från de respektive 
programmen varit i Zilina 
och genomfört praktik. 
Zilina ligger i de nordvästra 
delarna av Slovakien.

Samtliga grupper som 
genomförde sina redovis-
ningar vittnade om ett väl-
digt bra bemötande och en 
intressant praktikperiod i 
Slovakien.

– En bra upplevelse! 
Den materiella standarden 
på sjukhusen var inte den-
samma som i Sverige och 
läkemedlen förvarades inte 
alls på samma sätt som här 
hemma, förklarade Elin 

Löfgren, Malin Arons-
son, Ida Larsson, tre av de 
omvårdnadselever som fick 
möjligheten till fyra veckors 
utlandspraktik.

JONAS ANDERSSON

En bra upplevelse i Slovakien
– Utlandspraktik för gymnasieelever

Elin Löfgren, Malin Aronsson, Ida Larsson från Vård- och 
omsorgsprogrammet i Ale gymnasium redogjorde i förra 
veckan för sin utlandspraktik i slovakiska Zilina.

Bassim Idan och Britt-Mari Palmeståhl, lärare på Teknik- 
respektive Vård- och omsorgsprogrammet i Ale gymnasium.

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 258 900 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.

God Jul & Gott Nytt år            ÖNSKAR

Istället för julklapp har vi i år valt att skänka pengar till barncancerfonden
Vi stöttar även Team Rinkeby

ALAFORS. I fredags tog 
Alebyggens styrelse 
beslut om att starta 
upp markarbeten i det 
nya bostadsområdet 
Furulund. 

På Furulundshöjden 
planeras sammanlagt 
44 bostäder, varav 
24 lägenheter och 20 
fristående hus med 
beräknad inflyttning 
under 2015.

Alebyggen kommer med en 
tidig julklapp till Alafors. I 
fredags togs beslut om att 
starta upp markarbeten i 
Furulund – ett första kliv till 
det nya bostadsområdet med 

samma namn. 
Detaljplanen togs redan 

2008 och har sedan stötts 
och blötts i ett par år, men nu 
har det blivit dags att ta ett 
nytt steg i färdigställandet av 
bostadsområdet som kommer 
att bestå av lågenergihus. 

Med vidsträckt utsikt 
över bygden och närhet till 
såväl kommunikationer som 
idrottsanläggningar – Ale-
backen inte minst – och 
stillsam natur som närmsta 
granne lägger Alebyggen 
stora förhoppningar till Ala-
fors nya bostadsområde. 

Den idag branta slänten 
ska sänkas innan infartsvägen 
byggs. 

– Här kommer det först att 
ligga fem fristående villatom-
ter, säger Sune Rydén (KD), 
ordförande i Alebyggens sty-
relse när vi kommit ett par 
meter upp i backen.

– Uppe på berget till 
höger kommer det att bli 15 
enplansvillor som koopera-
tiva hyresrätter med altaner 
i söderläge och utsikt över 
Alafors. 

På vänster sida plane-
ras samtidigt tre så kallade 
”kombohus”, det vill säga 
nyckelfärdiga och standardi-
serade tvåplanshus med låg 
energiprestanda och mini-
malt underhållsbehov. Varje 
bostadshus rymmer åtta 

Markarbeten startar på Furulundshöjden

BOSTADSOMRÅDET 
FURULUND
• 5 fristående villatomter
• 15 kooperativa hyresrätter, 
enplanshus varav 7 st 3:or, 77 kvm 
och 8 st 4:or, 93 kvm
• 24 hyresrätter i 3 tvåplans ”kom-
bohus” varav 12 st 2:or, 60 kvm och 
12 st 3:or, 72 kvm 

hyresrätter, både två- och 
trerummare av hög standard 
med bland annat hiss, ekpar-
kett och balkonger. 

Peab kommer att stå för 
markentreprenaden, som 
förhoppningsvis ska vara 
färdig till semestern 2014 och 
man räknar med att en första 
inflyttning kan ske strax efter 
jul samma år. 

JOHANNA ROOS

Ingen dålig utsikt. Sven Burgren, fastighetschef och projektledare, Lars-Ove Hellman, Ale-
byggens vd, Stina-Kajsa Melin, vice ordförande i styrelsen och ordförande Sune Rydén. 

Kombohus liknande de som planeras på Furuhöjd.



Special  Tel 0303-24 54 00

9-19 9-17
Lörd-söndMånd-fred

BUTIK

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

8-21
Månd-fred

8-19
Lörd-sönd

Gevalia: Gäller ej ekologiskt,koffeinfritt, hela bönor.

Löfbergs Lila: Gäller ej hela bönor, Harmoni, Serenad

Classic: Gäller ej ekologiskt, rättvisemärkt, hela bönor

Zoegas: Gäller ej Selection, hela bönor

BLANDFÄRS

3995
Färsk svensk, av gris, av nöt

MAX 3 kg/hushåll 

/KG

 Nybakat 
–eget bageri!

 2 för

25:-
Vörtbröd, Kavring, 

Skånskt lantråg
Vikt ca 500-650 g

Välj din
 favorit!

Grädde

10:-
Arla 5 dl Vispgrädde, 
matlagningsgrädde

jfr. pris 20:-/lit
Max 2 st/Förmånskund

/ST

3 FÖR

49:-
Kaffe

Gevalia, Löfbergs lila, Classic,  Favorit, 
Zoegas 400-500 g, Olika sorter

Jfr. pris 32,66-36,30/kg
Max 1 köp/Hushåll

Handla andra varor för 
195:- så får du köpa... Veckans 

TV
Vara

JULMUST

5:-
Apotekarnes 1,4 lit

jfr. pris 3,57/lit 
Max 5 st/hushåll

ST+PANT

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

TV
Vara

6,5 kg
Äkta Serrano

599:-
Torktid 10 mån, inkl. Ställning

Kniv och presentkartong
jfr. pris 92,15/kg

/ST

1,5 kg
apelsiner

10:-
spanien, klass 1, i nät

max 2 förp/hushåll

/FÖRP

ERBJUDANDE
ShoppaSnabbt

22:-/ST

Bregott
Arla 600 g, olika sorter

Gäller ej laktosfri och ekologisk

Jfr. pris 36,67/kg

Max 1 köp/förmånskund

OBS! förlängd giltighet!
Priserna gäller 
t.o.m. 26/12 2013.
Reservation för slutförsäljning 
och eventuella tryckfel.

Våra goda sillinläggningar!99:-/Kg

brantevikssill
kräftsill, 
romsill
med västerbottenost 

89:-/Kg
Salmo salar
Odlad i Norge
vid köp av hel sida...

från säkra bestånd, i vår City Gross special!

på allt Lego

20%rabatt

på alla 
adventsljusstakar
och adventsstjärnor

30%
rabatt

Prinskorv

2995
Scan 600 g

 Jfr. pris 49,91/kg
 

/FÖRP
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GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA!

23/12 - 6/1 HAR VI STÄNGT

Bilverkstad

Rydéns Bil
GRÖNNÄSSKEPPLANDA

23/12 och 30/12 stänger vi kl 15.00.
Röda dagar stängt. I övrigt har vi öppet 

som vanligt 09-18 fredagar 09-16 (lunchstängt 
12-13)

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbror.se
E-post: info@kbror.se, Tel: 0303-74 20 20, Fax: 0303-74 07 56

God Jul & 
Gott Nytt År

SKEPPLANDA. En ny 
tradition har startats.

I söndags firades Jul 
på Forsvallen för allra 
första gången, men 
det kommer att bli en 
fortsättning.

– Räkna med att vi 
kommer tillbaka nästa 
jul, men innan dess ska 
vi arrangera Påsk på 
Forsvallen, säger Åsa 
Arrhenius i Skepplanda 
BTK:s föräldraförening.

Marschallerna och eldkor-
garna lyste upp decem-
bermörkret på Forsvallen. 
Mycket folk kom för att 
ta del av den julstämning 
som hade skapats i och runt 
klubbhuset.

– Vi är supernöjda! Det 
kom fram så många glada 
besökare och då är det värt 
allt slit som är före och efter 
ett sådant här arrangemang, 
säger Åsa Arrhenius.

Uppe i speakerbåset 
vid konstgräsplanen hade 
tomten tagit plats. Barnen 
stod i kö för att få överlämna 
sin önskelista och i gengäld få 
lite godis i retur.

– Här verkar finnas många 
snälla barn, konstaterade 
tomten.

Ale Lucia gjorde ett upp-
skattat besök. Det var stäm-
ningsfullt när tåget tog plats 
på altanen och framförde 
några av de mest älskade jul-
visorna.

Granförsäljning, lotterier 

och chokladhjul var några av 
de aktiviteter som förekom 
på Forsvallen denna sön-
dagseftermiddag samt tips-
promenad som genererade 
flera glada vinnare.

JONAS ANDERSSON

Malva och Elin lämnade sina önskelistor till tomten.

Gott om hembakat fanns att fynda på Forsvallen i söndags.

Chokladhjulet snurrade när 
Jul på Forsvallen firades på 
tredje advent.

Krister Toomar avnjöt kaffe 
och lussekatt i klubbhuset.

Lyckad premiär av Jul på Forsvallen
Under julhelgen är vår butik öppen som 

vanligt, vi har dock begränsat utrymme i 
verkstaden pga ombyggnad och renovering.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N
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skattat besök. Det var stäm-
ningsfullt när tåget tog plats 
på altanen och framförde 
några av de mest älskade jul-
visorna.

Granförsäljning, lotterier 

och chokladhjul var några av 
de aktiviteter som förekom 
på Forsvallen denna sön-
dagseftermiddag samt tips-
promenad som genererade 
flera glada vinnare.

JONAS ANDERSSON

Malva och Elin lämnade sina önskelistor till tomten.

Gott om hembakat fanns att fynda på Forsvallen i söndags.

Chokladhjulet snurrade när 
Jul på Forsvallen firades på 
tredje advent.

Krister Toomar avnjöt kaffe 
och lussekatt i klubbhuset.

Lyckad premiär av Jul på Forsvallen
Under julhelgen är vår butik öppen som 

vanligt, vi har dock begränsat utrymme i 
verkstaden pga ombyggnad och renovering.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N
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NÖDINGE. Sången har 
alltid haft en betydande 
roll i 17-åriga Josephine 
Kinnanders liv.

Som Ales lucia 2013 
har hon fått chans att 
ytterligare finslipa sina 
musikaliska talanger.

Framtiden håller hon 
ännu öppen, men en 
långresa efter studen-
ten är ingen omöjlighet.

Hon vet fortfarande inte vem 
som anmälde henne till Ale 
Lucia 2013, även om hon har 
sina misstankar.

– Det blev en väldigt 
spontan grej och att jag sedan 
vann omröstningen kom 
verkligen som en chock, men 
det har varit en jätterolig tid.

När Alekuriren når Josep-
hine Kinnander på telefon 
har hon precis avslutat ett 
luciauppträdande i Skepp-
landa bygdegård. Dagen 
efter, den 13 december, vän-
tade ytterligare ett 20-tal 
framträdanden.

– Det gäller att värma upp 
rösten ordentligt och ladda 
upp med mycket kaffe och 
energidryck. 

Årets luciatrupp skiljer sig 
från tidigare år, dels genom 
att de bara var fem istället för 
sju, dels eftersom de uppda-

terat repertoaren och succén 
lät inte vänta på sig.

– Vi har bara fått positiv 
respons och en del har sagt 
att det var det bästa luciatå-
get som varit, de bästa rös-
terna. Sedan har vi förnyat 
lite också, till exempel så har 
vi gjort om ”Halleluja” till en 
text på svenska och det var 
även en tjej som ”beatbox-
ade”. Det är lite roligt med 
något nytt.  

Vill resa
Josephine har sjungit ända 
sedan barnsben och har bland 
annat deltagit i Alerocken 
med egenskrivna låtar. När 
det sedan blev dags att välja 
gymnasium följde hon sitt 
hjärta och valde musikpro-
grammet på Donnergymna-

siet. Vad som händer efter 
studenten har hon ännu inga 
planer för.  

– Jag vet inte riktigt vad 
jag vill göra, men jag hoppas 
på att kunna resa med min 
pojkvän, troligtvis till Thai-
land. 

I jul ser hon mest fram 
emot att få umgås med sin 
kärlek, som återvänder från 
lumpen, men annars längtar 
hon efter att vintern ska ta 
slut. 

– Jag tycker mycket bättre 
om sommaren och nu börjar 
man bli lite trött på julen. Vi 
har ju trots allt sjungit jul-
sånger ända sedan i septem-
ber. 

Lucian som längtar
till sommaren

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ale Lucia 2013, Josephine Kinnander, vet fortfarande inte 
vem som anmälde henne som luciakandidat, även om hon har 
sina misstankar.

JOSEPHINE KINNANDER

Ålder: 17
Bor: Nödinge
Familj: Mamma, pappa, lillebror, 
storebror och storasyster
Gör: Går andra året på Estetiskt 
musikprogram på Donnergymna-
siet. Jobbar extra som kalasvärd 
på Lek och Buslandet. 
Intressen: Sjunga, umgås med 
vänner och pojkvän, shoppa
Ser mest fram emot i jul: ”Att 
spendera tid med min pojkvän som 
kommer hem från lumpen.”
Önskar sig i julklapp: Ett guld-
armband.

Provtryck
Provtryck
Provtryck

Bäckebolsmart betyder att du har fattat det. 
Bäckebol, det stora köpcentret som är enkelt att 
hitta och har 2500 gratis p-platser.  Vi har butiker 
för den sportiga, den modemedvetna, den händige, 
den musiktokige, den spelsugna och för den som 
behöver något gastronomiskt med lämplig dryck 
därtill. Eller tre nya hyllmeter till böckerna där-
hemma eller annat inför julens sista förberedelser. 

matställen att välja på. Vi önskar dig en smart jul!

julhandel
Bäckebolsmart

Stort & Smart

t betyder att du har fattat det. 
kelt att

Extra Julöppet: Lör 21 dec 10-18, sön 22 dec 11-18, 
Julafton 10-14*, Juldagen stängt, Annandag Jul 11-17.
Coop Forum: Julafton 7-16, Juldagen 7-20, Annandag Jul 7-22.
* Julafton samt Nyårsafton kommer en del av våra butiker att hålla stängt
Ordinarie öppettider: 
Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se    

 

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

Ord. pris 1.999:-

BeSafe iZi Up X2

999:-
Klubb-

erbjudande 
för dig som är 

klubbmedlem.

Just nu!
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NÖDINGE. Kön ringlade sig som 
vanligt mycket lång när Ale Torgs 
företagarförening dukade upp sitt 
traditionsenliga julklappsbord.

I år fanns det hela 410 klappar att 
välja bland.

Familjen Salihovic köade i en och 
en halv timme för att inte gå miste 
om ett paket.

Väderrusket till trots vallfärdade aleborna till 
Ale Torgs julklappsbord i lördags. Kön var 
rekordlång, men det var också antalet paket. 
Företagarföreningens eldsjälar hade slagit in 

inte mindre än 410 julklappar, där värdet på 
klapparna varierade från 100 till högvinsten 
på hela 5 000 kronor.

Lotterna till julklappsbordet var således 
inte särskilt svårsålda. Längst fram i kön stod 
Sejad Salihovic med sönerna Elnedin och 
Selmedina.

– Jag hoppas det är ett TV-spel, sa en för-
väntansfull Elnedin.

Faktum var att de väntade i över en och en 
halv timme för att känna sig garanterade en 
lott.

– Vi hörde att det var väldigt populärt och 
det här var första gången för oss så vi var ute i 

god tid, sa pappa Sejad.
Ale Lucia var också på plats, liksom tomten 

och en stor portion julstämning.

God Jul &
Gott Nytt År
tillönskas kunder

och vänner av

GRÖNNÄS
AUTOSERVICE AB

Glädje! Sällan har så många julklappar skådats på en och samma 
gång, på ett och samma ställe. Ale Torgs företagarförening har hittat 
en aktivitet som skapar både kö och förväntan.

Familjeglädje. Pappa Sejad Salihovic med sönerna Selmedina och 
Elnedin stod längst fram i kön till Ale Torgs populära julklappsbord, 
inte så konstigt heller, de var på plats redan en och en halv timme 
innan aktiviteten startade.

410 julklappar med hemligt innehåll med ett 
varierat värde mellan 100 och 5000 kronor.

TEXT & BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Populärt julklappsbord på Ale Torg

God Jul &
Gott Nytt År
Börjessons
Mekaniska AB

önskar vi på

Vi önskar 
alla våra 
kunder

Ale Bilservice

God Jul &
Gott nytt år

God Jul
&

Gott 
Nytt År

★

★

★

★

★

★
★

★
★

★

★

önskar

God Jul &
Gott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes ÅkeriSURTE ÅKERI
  S U R T E  Å K E R I G R U P P E N ®

Vi önskar alla 
våra kunder en God Jul & 

Gott Nytt År

Skepplanda  
Åkeri AB

tel. 0303-33 81 94

tillönskas våra kunder 
och vänner

Vi önskar alla våra kunder en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År

ALE

God Jul
& Gott Nytt År

Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör
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Måndag 9 december

Biltjuv
Ett mycket speciellt till-
greppsbrott inträffar i Surte. 
Målsägande, som håller på att 
reparera sin bil i garaget, går in 
i bostaden. Plötsligt hör han att 
någon kör iväg med bilen. Mål-
sägande följer efter det stulna 
fordonet, som kort därefter 
krockas. Två okända gärnings-
män springer från platsen.  

Tisdag 10 december

Drograttfylleri
På Violvägen i Surte visar en 
personbilsförare tydliga tecken 
på drogpåverkan och medtas 
för provtagning. Föraren är en 
man i 30-årsåldern som saknar 
körkort. Händelsen inträffar 
klockan 23.40. 

Onsdag 11 december

Trafikolycka
På E45 i Nol kolliderar två 
bilar i norrgående riktning. 
Räddningstjänst, ambulans 
samt polis åker till platsen. En 
av förarna avförs till Kungälvs 
sjukhus med smärtor i ryggen.

Fredag 13 december

Skadegörelse
Två fall av skadegörelse rap-
porteras från Gulklövergatan 
i Nödinge. I båda fallen rör det 
sig om stenar som kastats in i 
husen, genom ytterdörren res-
pektive balkongdörren.

Lördag 14 december

Glaskross
En ruta krossas till Heléns Café 
i Surte.

Söndag 15 december

Eldhärjad tidningshög
Någon sätter eld på en tid-
ningshög på Rödjans väg i 
Nödinge. Ärendet rubriceras 
som skadegörelse.

Antalet rapporterade vilto-
lyckor under november:

Rådjur 9

Älg 4

Vildsvin 2

Polisen i Ale ger  
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. Carl Jan 
Granqvist besökte Ica 
Kvantum i söndags för-
middag för att saluföra 
och sin nya kokbok.

Den är unik på det 
sättet att den endast 
finns till försäljning 
i landets Ica-butiker 
– exklusive Maxienhe-
terna.

En hel del kunder tog 
tillfället i akt att köpa 
en bok och dessutom få 
den signerad av förfat-
taren.

Under en och en halv timme 
fanns Carl Jan Granqvist 
på plats i Nödinge, innan 
han blev tvungen att skynda 
vidare till nästa ställe. Kok-
boken hade release i slutet av 
november och har hittills sålt 
i 30 000 exemplar.

Lokaltidningen tog till-
fället i akt att fråga Carl Jan 
Granqvist vad han inte kan 
vara utan på julbordet?

– Grisfötter naturligtvis! 
Sedan ska det finnas tre sor-
ters sill och det är obligato-
riskt med två strömmings-
rulader. Sillsallad, revbens-
spjäll, grisleverpastej och 
rullsylta hör också julbordet 
till. Naturligtvis ska man ha 
ett rökt tryne mitt på bordet.

– Det jag inte förstår mig 
på är när folk blandar ihop 
ett midsommarbord med 
julen. Lax och löjrom hör 
inte hemma på julbordet.

Vad dricker du till jul-
maten?

– Mumma och lite bränn-
vin när vi ska sjunga.

Var firar du jul?
– Det gör jag i Grythyttan 

förstås. Det blir 40:e julen 
där. Jag hälsar på gästerna 
och sedan vilar jag ut i herr-
gården. Julen tillbringas med 
familj och släktingar, den 
yngsta är 21 år och den äldsta 
88 år.

JONAS ANDERSSON

Carl Jan Granqvist 
besökte Kvantum

Ica-handlare Marianne Sjöö tillsammans med Carl Jan Granqvist.

STARRKÄRR. Varför 
firar vi jul egentligen?

Svaret fick barnen i 
det julspel som perso-
nalgruppen i Starrkärr-
Kilanda församling 
spelade upp i förra 
veckan.

Totalt gavs nio 
föreställningar i Starr-
kärrs kyrka varav ett 
kvällsframträdande för 
allmänheten.

I förra veckan bjöd Starrkärr-
Kilanda församling in alla 
elever i närområdet, F-6, till 
ett nyskrivet julspel.

– Vi kände att vi ville 
presentera julevangeliet 
och åskådliggöra det på ett 

informativt och lustfullt sätt, 
förklarar kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Församlingen bjöd på 
transporten till och från 
Starrkärrs kyrka vilket gjorde 
att många klasser också nap-
pade på erbjudandet.

– En väldigt positiv 
respons. Eleverna tycktes 
uppskatta skådespelet som 
bjöds. Dessutom var detta 
en väldigt rolig grej att göra 
tillsammans i personalgrup-
pen. Alla ska ha en eloge för 
sin insats även vaktmästeriet 
som skötte ljud och ljus med 
bravur, säger Björn Nilsson.

Hur ser julen ut för din 
del?

– Det blir naturligtvis 

en del arbete. Förutom det 
så ska jag vara hemma med 
familjen och då i större 

mening, med syskon och så 
vidare.

Utöver det religiösa 
budskapet, vad vill du inte 
vara utan på jul?

– Jag tycker det är trevligt 
med allt pynt och granen för-
stås. Det skapar en speciell 
stämning.

JONAS ANDERSSON

Josef och Maria på väg till 
Betlehem.

Eleverna ville mer än gärna klappa den kamel som fanns 
med i det julspel som visades i Starrkärrs kyrka för elever i 
årskurs F-6. 

Lustfyllt julspel i Starrkärr

Vi önskar alla Alebor

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

www.brogrenindustries.com

Vi på Hardesjö  Bilverkstad önskar  alla

Den 23/12 stänger vi kl 13.00
Den 27/12 & 30/12 har vi öppet  

som vanligt

God Jul  &  
Gott Nytt År

/Niclas med personal

www.hardesjobil.se
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Benny & Carina 
med personal Reservation för slutförsäljning.

God Jul & Gott nytt år
önskar vi i den levande lanthandeln!

Tösalt 25kg

65:-
50 talgbollar i hink 80:-
Jordnötter 3kg 90:-
Vildfågelfrö, vår egen blandning i säck & lösvikt!

Miljöbensin 
direkt från pump

Hyacinter

Glöm inte 
småfåglarna

i jul

Spolarvätska koncentrat, 5 liter

98:-
Julöppettider

16-20 dec 9-18
21 dec  9-13
23 dec  9-18
Julafton 9-12
27 dec  9-18
28 dec  9-13
30 dec  9-18
Nyårsafton 9-13

3 för 30:-
            Ord pris 13:-/st

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Miljöbensin
2-takt lösvikt

2050
/liter

och gott nytt år!

Ale Torg ÄlvängenSurte

Ingen kan hjälpa alla.  
Men alla kan hjälpa någon!  

I år skänker vi en gåva till  
Handelsbankens  
Fadderbarnsfond.

Vi stödjer Handelsbankens Fadderbarnsfond

Vi har öppet som vanligt under jul- och nyårshelgerna

Välkomna!

önskar Handelsbanken i Ale

God Jul &
Gott Nytt år

ALE/LILLA EDET. En 
bredbandssamordnare 
har anställts för att 
främja utbyggnaden av 
bredband på landsbyg-
den.

Satsningen möjlig-
görs tack vare ett 
Leaderprojekt och 
omfattar såväl Ale som 
Lilla Edets kommun.

– Nu är det upp till 
byalag och andra entu-
siaster ute i stugorna 
att ta kontakt med mig, 
så lovar jag att hjälpa 
dem, säger bredbands-
samordnare Per Pers-
son.

En miljon kronor har Ale och 
Lilla Edet beviljats för det 
gemensamma bredbandspro-
jektet, som sträcker sig till 
oktober nästa år.

– Det finns ingen anled-
ning att vila på hanen för dem 
som är intresserade av bred-
bandsutbyggnad. Ju tidigare 
som respektive förening kan 
komma in med sin ansökan 
till Länsstyrelsen desto längre 
fram i kön hamnar de. Jag vet 
att det finns ett antal eldsjälar 
som brinner för denna fråga 
och de är välkomna att höra 
av sig, säger Per Persson.

Det som respektive grup-
pering behöver göra är att 
värva medlemmar, prata med 
markägare för anläggandet av 
fibernät samt göra projekte-
ring.

– Jag kommer att vara 

spindeln i nätet och så fort 
det uppstår några frågetecken 
eller problem så är jag res-
pektive förening behjälplig, 
poängterar Per Persson.

Två informationsmöten är 
inbokade, ett i Folkets Hus 
i Lilla Edet onsdagen den 
5 februari och efterföljande 
kväll i Ale gymnasium.

– Jag kommer också att 
finnas med på de ortsutveck-
lingsmöten som är inplane-
rade i Ale, förklarar Per Pers-
son.

Koordinator Nils Eng-
ström har erfarenhet från 
bredbandsutbyggnad i 
Bohuslän och kommer att 
finnas med som en resurs i 
detta Leaderprojekt. 

– Jag ska överföra och för-
medla den kunskap som jag 
besitter från tidigare projekt, 
säger Nils.

Ingemar Ottosson (S), 
kommunalråd i Lilla Edet, 
välkomnar utbyggnaden av 
fiber på landsbygden och 
menar att det är en viktig del i 
utvecklingen.

– Nu har vi vägen och 
järnvägen på plats, det här är 
ett annat prioriterat område 
när vi pratar om förbättrade 
kommunikationer. Ska Ale 
och Lilla Edet vara attraktiva 
kommuner att flytta till, både 
för privatpersoner och för 
företag, så gäller det att bred-
bandsutbyggnaden på lands-
bygden kommer igång.

Per Persson nås via kom-
munernas växelnummer. 
Information om projektet 
kommer också att finnas på 
respektive kommuns hem-
sida.

JONAS ANDERSSON

Per Persson, bredbandssamordnare, och Nils Engström, 
koordinator, ska hjälpa boende på landsbygden att starta 
fiberföreningar och därigenom få fart på bredbandsutbygg-
naden.

Bredband även på landsbygden
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I år skänker vi en gåva till  
Handelsbankens  
Fadderbarnsfond.

Vi stödjer Handelsbankens Fadderbarnsfond

Vi har öppet som vanligt under jul- och nyårshelgerna

Välkomna!

önskar Handelsbanken i Ale

God Jul &
Gott Nytt år

ALE/LILLA EDET. En 
bredbandssamordnare 
har anställts för att 
främja utbyggnaden av 
bredband på landsbyg-
den.

Satsningen möjlig-
görs tack vare ett 
Leaderprojekt och 
omfattar såväl Ale som 
Lilla Edets kommun.

– Nu är det upp till 
byalag och andra entu-
siaster ute i stugorna 
att ta kontakt med mig, 
så lovar jag att hjälpa 
dem, säger bredbands-
samordnare Per Pers-
son.

En miljon kronor har Ale och 
Lilla Edet beviljats för det 
gemensamma bredbandspro-
jektet, som sträcker sig till 
oktober nästa år.

– Det finns ingen anled-
ning att vila på hanen för dem 
som är intresserade av bred-
bandsutbyggnad. Ju tidigare 
som respektive förening kan 
komma in med sin ansökan 
till Länsstyrelsen desto längre 
fram i kön hamnar de. Jag vet 
att det finns ett antal eldsjälar 
som brinner för denna fråga 
och de är välkomna att höra 
av sig, säger Per Persson.

Det som respektive grup-
pering behöver göra är att 
värva medlemmar, prata med 
markägare för anläggandet av 
fibernät samt göra projekte-
ring.

– Jag kommer att vara 

spindeln i nätet och så fort 
det uppstår några frågetecken 
eller problem så är jag res-
pektive förening behjälplig, 
poängterar Per Persson.

Två informationsmöten är 
inbokade, ett i Folkets Hus 
i Lilla Edet onsdagen den 
5 februari och efterföljande 
kväll i Ale gymnasium.

– Jag kommer också att 
finnas med på de ortsutveck-
lingsmöten som är inplane-
rade i Ale, förklarar Per Pers-
son.

Koordinator Nils Eng-
ström har erfarenhet från 
bredbandsutbyggnad i 
Bohuslän och kommer att 
finnas med som en resurs i 
detta Leaderprojekt. 

– Jag ska överföra och för-
medla den kunskap som jag 
besitter från tidigare projekt, 
säger Nils.

Ingemar Ottosson (S), 
kommunalråd i Lilla Edet, 
välkomnar utbyggnaden av 
fiber på landsbygden och 
menar att det är en viktig del i 
utvecklingen.

– Nu har vi vägen och 
järnvägen på plats, det här är 
ett annat prioriterat område 
när vi pratar om förbättrade 
kommunikationer. Ska Ale 
och Lilla Edet vara attraktiva 
kommuner att flytta till, både 
för privatpersoner och för 
företag, så gäller det att bred-
bandsutbyggnaden på lands-
bygden kommer igång.

Per Persson nås via kom-
munernas växelnummer. 
Information om projektet 
kommer också att finnas på 
respektive kommuns hem-
sida.

JONAS ANDERSSON

Per Persson, bredbandssamordnare, och Nils Engström, 
koordinator, ska hjälpa boende på landsbygden att starta 
fiberföreningar och därigenom få fart på bredbandsutbygg-
naden.

Bredband även på landsbygden

Nr 46 | vecka 51 | År 18 | 2013

LILLA EDET. Det var 
dukat till storslagen 
galamiddag.

Nya Skolan arrange-
rade sin egen Nobelfest 
i tisdags.

Samtidigt passade 
skolledningen på att 
diplomera några av sina 
elever som utmärkt sig 
i olika sammanhang.

Nobelmiddagen, eller sna-
rare lunchen som bestod av 
kyckling med rostad potatis 
till huvudrätt och choklad-
mousse till efterrätt, före-
gicks av ett kort anförande 
av Nya Skolans rektor Linda 
Forssén. Hon tog tillfället 
i akt att förkunna namnen 
på de elever som av perso-
nalgruppen utsetts till Årets 
Nya Skolan-elev i respektive 
stadium; F-3, 4-6 och 7-9.

– Det kan vara en elev som 
visat sig vara en väldigt god 
kamrat eller en elev som har 
utvecklats på ett positivt sätt 
inom olika områden. Goda 
föredömen helt enkelt, för-
klarar Linda.

Hugo Huhtala tilldela-
des priset bland lågstadie-

eleverna och i högstadiet 
gick utmärkelsen till Elin 
Andersson. Mellanstadie-
eleven Brandon Huseino-
vic låg tyvärr sjuk och kunde 
inte närvara vid den högtid-
liga ceremonin.

– Jag började på Nya 
Skolan för fyra år sedan och 
trivs jättebra. Alla är som en 

enda stor familj. Ett annat 
plus är att klasserna inte är så 
stora, säger Elin Andersson, 
som nu går i årskurs 8.

Priser delades också ut för 
den bildtävling som är en tra-
dition från förra året. I år var 
uppdraget att tolka Nya Sko-
lans ledord: ”Det ska kännas 
bra i magen”.

H e d e r s -
priset gick 
till Armin 
Koorrami i 
årskurs 5 och 
Elvira Ber-
g e n h o l t z 
i årskurs 7 
k a m m a d e 
hem första-
priset med 
sitt alster.

– Hur 

man än är känns det bra i 
magen, förklarar hon.

Senare på kvällen bjöds 
allmänheten in till öppet hus. 
Eleverna fanns på plats för 
att visa runt i lokalerna.

– Vi bedriver ingen under-
visning, men barnen finns 
behjälpliga för att svara på 
frågor och berätta om sina 
arbeten, säger Linda Fors-
sén.

– Vi är stolta över vår 
skola och vill gärna visa upp 
den. Nu har vi skolbibliote-
ket på plats och NO-salen är 
utbyggd. Nu är vi redo att ta 
nya steg och tar gärna emot 
fler elever, avslutar Linda 
Forssén.

Elina Andersson och Hugo Huhtala fick ta emot diplom av 
rektor Linda Forssén som bevis på att de blivit utnämnda till 
Årets Nya Skolan-elev.

Elvira Bergenholtz, årskurs 7, vann förstapris och Armin Koorrami, årskurs 5, fick ett he-
derspris i årets bildtävling på Nya Skolan.

Charlotta Dahlenfors serverar Nobellunchen till Victor 
Bromar.

PÅ NOBELFEST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Elever 
förärades 
diplom

Nobelfest på Nya Skolan

LILLA EDET. Nu är det klart – Nya 
Skolan Lilla Edet har utsetts till 
regional vinnare för Västergöt-
land, Bohuslän och Halland i täv-
lingen Sveriges bästa arbetsteam.

Nu går de vidare i jakten på att 
bli Sveriges bästa arbetsteam.

– Nya skolan Lilla Edet är 
ett arbetsteam i den lilla skolan 
med de stora ambitionerna. Det 
är högt i tak och nära till skratt. 
Teamet träffas och samverkar 
varje eftermiddag fyra gånger i 
veckan. De hjälps åt när någon 
är frånvarande, förmedlar positiv 
feedback från kollegor, elever och 
föräldrar och är noga med att ta 
raster och ses i personalrummet. 
Det här är en glad arbetsplats! Här 
ska det vara roligt att gå till jobbet, 
säger Krister Skoglund som är 
projektledare på Prevent.

Ett väl fungerande team är en 
bra grund för en god arbetsmiljö 
där alla trivs och mår bra. Täv-
lingen Sveriges bästa arbetsteam 
vill lyfta fram goda exempel på 
samarbete som kan inspirera andra 

att skapa en bra arbetsmiljö. De 
regionala vinnare som nu har 
utsetts kommer att gå vidare till 
den nationella finalen där Sveriges 
bästa arbetsteam koras. Tävlingen 
arrangeras av Svenskt Näringsliv, 
LO och PTK genom Prevent. 

– Vi har haft många deltagare i 
tävlingen och det är fantastiskt att 
få läsa alla nomineringar och se allt 
fantastiskt arbete som görs för en 
god arbetsmiljö. Detta vill vi lyfta 
fram och sprida till fler, säger Kris-
ter Skoglund.

I februari 2014 avgörs den 
nationella finalen där Sveriges 
bästa arbetsteam vinner en SPA-
upplevelse för hela teamet. De 
vinnande framgångsfaktorerna 
kommer att presenteras i bok-
form när tävlingen är avslutad. 
Tävlingen är en del av en större 
kampanj som Prevent driver under 
2013 och 2014 för bra arbetsteam 
och hälsosammare arbetsplatser. 
Den bygger på två EU-kampanjer 
från Europeiska Arbetsmiljöbyrån 
i Bilbao.

Bästa arbetsteamet
finns på Nya Skolan

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34 
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  WWW.SPORTLIFE.SE

450KR

10-KORT

ORD. PRIS 900 KR  |  MAX 3 PER KUND  

JULKLAPP
ARETS
.

20%
RABATT PÅ ALLA 

PT-PAKET!

UTNYTTJA FRISKVÅRDSPENGEN INNAN ÅRSSKIFTET!
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vi önskar dig en riktigt

GOD JUL!

Hälsa i Centrum
MEDICINSK FOTVÅRD

MASSAGE M.M!
OTVS

PASSA PÅ OCH KÖP
ETT PRESENTKORT 

TILL JUL!

EVA 0520 - 720 87
Fotterapeut & Massör

LENA 0520 - 740 11
Fotterapeut & Undersköterska

WWW.HALSAICENTRUM.SE
EMANUEL BAGARES G.2 LILLA EDET
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LILLA EDET. Byggnation 
som verkställts och 
ökad inflyttning.

Kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) ser 
tillbaka på ett positivt 
år för Lilla Edets kom-
mun.

– Vi har lyckats 
vända den negativa 
trenden, säger han till 
lokaltidningen.

Snart går Ingemar Ottosson 
på julledighet och gör sam-
tidigt bokslut för 2013, som 
för Lilla Edet har varit ett 
händelserikt år.

– När vi satt här i fjol så 
pratade vi om de beslut som 
var tagna och att mycket 
skulle komma att verkställas 
under det kommande året. 
Så har också skett. Centrum-
huset är invigt, trygghets-
boendet och LSS-boendet 
likaså. Nu fortsätter utveck-
lingen genom att vi tillskapar 
ännu fler lägenheter i gamla 
kommunhuset.

– Vi ser att utbyggnaden av 
boenden har blivit en fram-
gångsfaktor. Fram till den 1 
november hade kommunen 
ökat sin befolkning med 177 
personer. Vi hade en liten 
ökning redan i fjol men dess-

förinnan har befolkningen 
minskat under flera år. Nu 
ser vi ett trendbrott och vi 
ska fortsätta skapa förutsätt-
ningar så att folk kan flytta 
hit, säger Ottosson.

Växa för snabbt
Samtidigt som kommunal-
rådet gläds över kommunens 
ökade attraktionskraft beto-
nar han också svårigheten i 
att växa för snabbt.

– Det kostar att växa 
och skatteutjämningssyste-
met innebär att pengarna 
kommer till oss i efterskott. 
Vi har stor efterfrågan på vår 
förskoleverksamhet. I år har 
vi öppnat tre nya avdelningar 
och tre till kommer i början 
av 2014. Det visar att det är 
unga familjer som flyttar hit. 
Jag är stolt över att vi klarar 
av fyramånaderskravet och 
att föräldrarna kan välja för-
skola i sitt närområde.

Hur ser kommunens 
ekonomi ut?

– 2013 har varit ett kärvt år 
för många kommuner, Lilla 
Edet är inget undantag. En 
del nämnder visar på under-
skott. Återbetalningen av de 
så kallade AFA-pengarna, 
cirka nio miljoner kronor 
för vår del, gör ändå att vi 

kommer visa på ett positivt 
resultat för året.

– Beslutet om det nya 
ska t teu t j ämnings sy s te -
met gör att det ser betyd-
ligt bättre ut för 2014. Det 
kommer nya friska pengar in 
eftersom vi nu beräknas som 
en förortskommun, istället 
för en landsortskommun. 
Utöver höstens val, hur ser 
agendan ut för 2014?

– Vi ska fortsätta bebyg-
gelseutvecklingen. Vi pla-
nerar nya områden, bland 
annat par- eller fyrfamiljshus 
på Ängshöken i centrala Lilla 
Edet och sedan tittar vi på 
Lödöse. Här byggs det inte 
i den takt vi önskar och här 
kan det bli aktuellt att starta 
upp ett projekt ihop med 
Leifab. Det förs också dis-
kussioner med Gekå Fastig-
heter om ett nytt trygghets-
boende i Lödöse.

– Ett gemensamt högsta-
dium för Lödöse och Lilla 
Edet är också något som 
diskuteras. Bildningsför-
valtningen jobbar intensivt 
med detta och för en dialog 
med föräldrarna, sedan får vi 
se vart vi landar. Ett beslut 
väntas i början av året.

Vilka frågor kommer 
ni att fokusera på i kom-

mande valrörelse?
– En fortsatt utveckling av 

Lilla Edet och en satsning på 
unga. Det gäller att vi fångar 
upp barn och ungdomar i ett 
tidigt skede och erbjuder en 
god skolgång. Alla har det 
inte lika lätt i starten av livet 
och dem måste vi hjälpa. Vi 
ska skapa mötesplatser, fånga 
upp ungdomarnas intresse. 
Delaktighet och engage-
mang är jätteviktigt. Sedan 
ska vi naturligtvis fortsätta 
utveckla förskoleverksamhe-

ten och skolan.
Hur har du upplevt din 

första mandatperiod som 
kommunalråd?

– Väldigt positiv! Vi har 
haft ett gott samarbete inom 
majoriteten och visar för-
ståelse för varandras frågor. 
Nu går vi in i en valkampanj, 
varje parti för sig. Det finns 
förutsättningar för ett fort-
satt samarbete, men inget är 
bestämt. Det får vi diskutera 
efter valet när vi ser hur det 
har gått.

Hur firar du julen?
– Med familjen som van-

ligt. Vi ska vara hos min 
dotter och hennes familj i 
Sjuntorp, det utgör sam-
lingspunkten och där äter 
vi och har trevligt ihop. Jag 
ska passa på att vara lite ledig 
under jul- och nyårshelgen 
och ladda batterierna.

LILLA EDET. Ett 20-tal 
engagerade föräldrar 
samlades i onsdags 
kväll i kommunhuset.

Där överraskade man 
kommunstyrelsens 
ordförande Ingemar 
Ottosson (S) genom att 
överlämna en protest-
lista mot nedläggnings-
planerna av Tingbergs-
skolans högstadium.

– Vi tycker det är ett 
ogenomtänkt och dåligt 
förslag, säger Malin 
Karlsson i den föräld-
ragrupp som valt att 
engagera sig i frågan.

Protestlistan som överläm-
nades till Ingemar Ottos-

son har skrivits under av 
560 personer. Med sig hade 
föräldrarepresentanterna 
också en enkät som lämnats 
ut till alla föräldrar som har 
barn på Tingbergskolan. I 
enkäten ställdes frågan vilket 
alternativ av Fuxernaskolan, 
annan skola eller vet ej som 
man skulle välja utifall hög-
stadiet i Lödöse skulle läggas 
ned. 

– På ett dygn fick vi in 128 
enkätsvar. Resultatet pekar 
på att 73 % kommer att 
välja att skicka sina barn till 
ett annat högstadium utan-
för kommunen, endast 6 % 
skulle välja Fuxernaskolan 
i Lilla Edet, avslöjar Carin 
Hansson.

Till onsdagskvällens kom-
munfullmäktigemöte hade 
Julia Färjhage (C) ställt en 
interpellation där hon kräver 
att kommunfullmäktige ska 
besluta angående en eventu-
ell nedläggning av högstadiet 
på Tingbergsskolan.

– Interpellation togs 
upp på mötet, men Inge-
mar Ottosson valde att 
inte besvara den. Ärendet 
kommer istället att tas upp 
på nästa fullmäktigesam-
manträde som är den12 
februari. Noterbart är att 
Utbildningsnämnden vill 
att ett beslut skall tas redan 
den 30 januari, säger Carin 
Hansson.

Föräldragruppen kommer 

fortsätta sin kamp för hög-
stadiets fortlevnad i Lödöse 
genom att i den mån det går 
försöka påverka beslutsfat-
tande politiker och tjänste-
män.

– Vi slutar inte att kämpa! 
Det känns som om att vårt 
samhälle utarmas om högsta-
diet läggs ned. Vi tycker att 
kommunen borde satsa på 
Tingbergsskolan så att fler 
invånare vill flytta hit. 

Vad vore bättre reklam 
än en F-9-skola med mindre 
klasser, duktiga lärare och 
bra resultat?

Kämpar för högstadiets överlevnad
– Föräldragrupp i Lödöse protesterar

Anna Chorell, representant ur den föräldragrupp som bildats 
för att försöka rädda Tingbergsskolans högstadium från att 
läggas ned, överlämnar en hög med protestlistor till kom-
munalrådet Ingemar Ottosson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Kommunalrådet gör bokslut för 2013

Glädjer sig åt en positiv utveckling

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) blickar tillbaka på ett händelserikt år.

Alkohol- och drogmottag-
ningen i Lilla Edet fungerar 
som ett stöd och en hjälp 
för kommunens invånare. I 

jul- och nyårstider sker fler 
påringningar än övrig tid på 
året.

– En del känner oro för 

sitt eget eller en närståen-
des alkoholkonsumtion och 
väljer då att kontakta oss. Det 
sker anonymt, säger Linda 
Harnell.

– Som vuxen bör man 
tänka på att det inte behöver 
vara starkvinsglögg och snaps 
i samband med julbordet. 
Det finns alldeles för många 
exempel där julfirandet går 
överstyr när alkohol kommer 
in i bilden. Vi rekommende-
rar alla en vit jul, säger Linda 

Harnell.
Röda dagar, när jourlinjen 

inte är öppen, går det bra att 
lämna meddelande, så hör 
Linda eller Niklas av sig med 
det snaraste.

– En tidig förstakontakt 
är den bästa behandlingsme-
toden för att få personer att 
förändra sitt alkoholbete-
ende, avslutar Niklas Jons-
son.

JONAS ANDERSSONMissbrukshandläggare Linda Harnell och Niklas Jonsson. 

En vit jul utan alkohol rekommenderas
LILLA EDET. Julen är glädjens och samhörighetens 
högtid.

För många innebär också jul- och nyårshelgen 
att det blir mer alkohol än vad det var tänkt.

– Vi har vår jourtelefon öppen fram till julafton 
och även i mellandagarna. Vem som helst kan 
ringa hit och det är naturligtvis sekretess som 
råder, säger kommunens missbrukshandläggare 
Linda Harnell och Niklas Jonsson.

� Energispartips
Tänk på att inte slänga lampor i hushålls-

soporna. Glödlampor, lågenergilampor och 

LED-lampor sorteras som elektronikavfall.

Lysrör sorteras som farligt avfall.

Information inför jul och nyår
Under jul och nyårshelgerna gäller andra öppettider än vanligt i kommunen.

ÖPPETTIDER

Öppettiderna till Medborgarservice, biblioteket i Lilla Edet samt återvinnings-
centralen hittar du i tabellen till höger. Biblioteket i Lödöse har stängt
20 december - 1 januari. Arbetsförmedlingen har stängt från och med
23 december och öppnar igen torsdagen den 2 december.

SNÖRÖJNING OCH SANDNING              » lillaedet.se/snorojning
Kommunens snöröjning börjar när snödjupet är tio centimeter eller vid sex 
centimeter blötsnö. Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning. Gator med 
busstrafi k och branta backar prioriteras. Bostadsgator, mindre trafi kerade gator 
och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.

Ytterligare information, eventuella ändringar och nyheter hittar du på » lillaedet.se

Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Föräldrastödstelefonen är till för dig som 

är förälder och bosatt i kommunen. Hit 

är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Biblioteket Återvinnings-
centralen

Mån  23 dec  8-12  11-15  13-16
Tisdag 24 - torsdag 26 december STÄNGT

Fre  27 dec   8-12  11-16  STÄNGT
Lör  28 dec   STÄNGT  11-14  8-14
Sön 29 dec  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån  30 dec   8-12  11-15  13-16

Tisdag 31 december - onsdag 1 januari STÄNGT
Tor  2 jan   8-16  11-19  13-18
Fre 3 jan   8-16  11-16  STÄNGT
Lör  4 jan   STÄNGT  11-14  8-14
Sön 5 jan  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån  6 jan   STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT

Medborgar-
service

Förskolorna i Lilla Edet växer!
Vitsippans förskola byter namn till Ryrsjöns förskola och den

7 januari utökas förskolan med en ny avdelning. På Ryrsjöns 

förskola fi nns därefter tre avdelningar. Även Blåsippans förskola 

i Lödöse utökas med en ny avdelning och den tas i drift från och 

med 3 februari.

Vi söker värdfamiljer
Lilla Edets kommun förbereder nu för att ta emot ensamkommande ung-

domar. Under 2014 beräknar kommunen att ta emot 10-12 pojkar i åldern 

15-17 år. De kommer i första hand från krigets Syrien och Afghanistan.

Nu söker kommunen familjer och vuxna som vill bli värdfamilj. Ungdo-

marna är i behov av ett tryggt boende som är inriktat på praktisk inskol-

ning i svenskt vardagsliv för att de senare ska kunna gå vidare till eget 

boende. Dagtid kommer de att gå på gymnasiet.

» lillaedet.se/vardfamilj

Fiber till landsbygden
Informationsmöte 5 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet

Informationsmöte 6 februari kl. 18, Ale gymnasium sal 209, Nödinge 

Per Persson, bredbandssamordnare i Lilla Edets och Ale kommuner håller i mötena. Hans uppdrag 

Per Persson, 0303-33 00 90, per.persson@lillaedet.se 

Platser kvar
Du kan fortfarande söka till vårens vuxenut-

bildningar på Lärcentrum i Lilla Edet. Vi har 

förlängt ansökningstiden till 20 januari 2014.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Vårterminen 2014
Vårterminen för grundskolor och gymna-

sium startar onsdagen den 8 januari 

och avslutas fredagen den 13 juni.

� Höstboken blir Julboken!
Fredag 3 januari, kl 15

Biblioteket, Lilla Edet

Bokklubb för barn mellan 8 och 12 

år. Vi ses och pratar böcker, fi kar, 

pysslar och tävlar. Ingen anmälan 

krävs och bokklubben är gratis.  

� Kurs i högläsning
Tisdag 14 januari, kl.10

Träffpunkten Hägern,

Käppslängaregatan 4

Lilla Edets kommun och Studie-

förbundet Vuxenskolan startar en 

utbildning för högläsare/läsombud på 

träffpunkten Hägern. Det blir tre träf-

far, för- eller eftermiddagar med start 

14 januari. Efter kursen kan du sedan 

läsa högt på ett äldreboende för att 

förgylla deras vardag. Sista anmäl-

ningsdag är 7 januari. Anmäl dig till 

0520-65 95 95 eller

asa.svanberg-sand@lillaedet.se

� Konversationsgrupp i engelska
Tisdag 14 januari, kl. 14

Träffpunkten Hägern,

Käppslängaregatan 4

Tolv tisdagar under våren kommer 

språkkonsult Steven Slade att hålla kon-

versationsgrupp i engelska. Den riktar 

sig främst till dig som är pensionär och/

eller dagledig. Du behöver inte ha några 

förkunskaper - bara intresserad av språ-

ket och vilja samtala med andra under 

avslappnade former. Aktiviteten

sker i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. Sista anmälningsdag är 7 

januari. Anmäl dig till 0520-65 95 95 

eller asa.svanberg-sand@lillaedet.se

Sportlovs-LAN
Ett LAN planeras för ungdomar mellan 13-18 år under sportlovet.

Mer information kommer närmare sportlovsveckan.

» lillaedet.se/LAN

� Annandagspromenad
Torsdag 26 december, kl. 11-13

OK Gipens klubbhus, Ström

OK Gipen hälsar välkommen att 

deltaga i poängpromenad och 

skogsbingo. Start och mål vid 

klubbhuset Kompassen på Ström. 

Utmed banan bjuds det på julfi ka. 

Kostnad: Vuxen 30 kr och barn

15 kr. Väkommen att motionera 

både huvud och kropp!

� Evenemang och aktiviteter i kommunen   » lillaedet.se/evenemang

Alkohol- och drogmottagningen
0520-65 96 01
Extra telefontid 23 dec kl. 8.30-17, 27 

dec kl. 8.30-16 och 30 dec kl 8.30-17.

Ordinarie telefontidär måndagar kl. 15-17. 

Är du orolig för att du dricker för mycket 

alkohol? Bekymrar du dig över någon i din när-

het som missbrukar eller far illa? Oavsett vem 

eller varför du söker kan du få stöd och hjälp.

Stödet är frivilligt och du kan vara anonym.

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN DECEMBER 2013 - JANUARI 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se
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LILLA EDET. Byggnation 
som verkställts och 
ökad inflyttning.

Kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) ser 
tillbaka på ett positivt 
år för Lilla Edets kom-
mun.

– Vi har lyckats 
vända den negativa 
trenden, säger han till 
lokaltidningen.

Snart går Ingemar Ottosson 
på julledighet och gör sam-
tidigt bokslut för 2013, som 
för Lilla Edet har varit ett 
händelserikt år.

– När vi satt här i fjol så 
pratade vi om de beslut som 
var tagna och att mycket 
skulle komma att verkställas 
under det kommande året. 
Så har också skett. Centrum-
huset är invigt, trygghets-
boendet och LSS-boendet 
likaså. Nu fortsätter utveck-
lingen genom att vi tillskapar 
ännu fler lägenheter i gamla 
kommunhuset.

– Vi ser att utbyggnaden av 
boenden har blivit en fram-
gångsfaktor. Fram till den 1 
november hade kommunen 
ökat sin befolkning med 177 
personer. Vi hade en liten 
ökning redan i fjol men dess-

förinnan har befolkningen 
minskat under flera år. Nu 
ser vi ett trendbrott och vi 
ska fortsätta skapa förutsätt-
ningar så att folk kan flytta 
hit, säger Ottosson.

Växa för snabbt
Samtidigt som kommunal-
rådet gläds över kommunens 
ökade attraktionskraft beto-
nar han också svårigheten i 
att växa för snabbt.

– Det kostar att växa 
och skatteutjämningssyste-
met innebär att pengarna 
kommer till oss i efterskott. 
Vi har stor efterfrågan på vår 
förskoleverksamhet. I år har 
vi öppnat tre nya avdelningar 
och tre till kommer i början 
av 2014. Det visar att det är 
unga familjer som flyttar hit. 
Jag är stolt över att vi klarar 
av fyramånaderskravet och 
att föräldrarna kan välja för-
skola i sitt närområde.

Hur ser kommunens 
ekonomi ut?

– 2013 har varit ett kärvt år 
för många kommuner, Lilla 
Edet är inget undantag. En 
del nämnder visar på under-
skott. Återbetalningen av de 
så kallade AFA-pengarna, 
cirka nio miljoner kronor 
för vår del, gör ändå att vi 

kommer visa på ett positivt 
resultat för året.

– Beslutet om det nya 
ska t teu t j ämnings sy s te -
met gör att det ser betyd-
ligt bättre ut för 2014. Det 
kommer nya friska pengar in 
eftersom vi nu beräknas som 
en förortskommun, istället 
för en landsortskommun. 
Utöver höstens val, hur ser 
agendan ut för 2014?

– Vi ska fortsätta bebyg-
gelseutvecklingen. Vi pla-
nerar nya områden, bland 
annat par- eller fyrfamiljshus 
på Ängshöken i centrala Lilla 
Edet och sedan tittar vi på 
Lödöse. Här byggs det inte 
i den takt vi önskar och här 
kan det bli aktuellt att starta 
upp ett projekt ihop med 
Leifab. Det förs också dis-
kussioner med Gekå Fastig-
heter om ett nytt trygghets-
boende i Lödöse.

– Ett gemensamt högsta-
dium för Lödöse och Lilla 
Edet är också något som 
diskuteras. Bildningsför-
valtningen jobbar intensivt 
med detta och för en dialog 
med föräldrarna, sedan får vi 
se vart vi landar. Ett beslut 
väntas i början av året.

Vilka frågor kommer 
ni att fokusera på i kom-

mande valrörelse?
– En fortsatt utveckling av 

Lilla Edet och en satsning på 
unga. Det gäller att vi fångar 
upp barn och ungdomar i ett 
tidigt skede och erbjuder en 
god skolgång. Alla har det 
inte lika lätt i starten av livet 
och dem måste vi hjälpa. Vi 
ska skapa mötesplatser, fånga 
upp ungdomarnas intresse. 
Delaktighet och engage-
mang är jätteviktigt. Sedan 
ska vi naturligtvis fortsätta 
utveckla förskoleverksamhe-

ten och skolan.
Hur har du upplevt din 

första mandatperiod som 
kommunalråd?

– Väldigt positiv! Vi har 
haft ett gott samarbete inom 
majoriteten och visar för-
ståelse för varandras frågor. 
Nu går vi in i en valkampanj, 
varje parti för sig. Det finns 
förutsättningar för ett fort-
satt samarbete, men inget är 
bestämt. Det får vi diskutera 
efter valet när vi ser hur det 
har gått.

Hur firar du julen?
– Med familjen som van-

ligt. Vi ska vara hos min 
dotter och hennes familj i 
Sjuntorp, det utgör sam-
lingspunkten och där äter 
vi och har trevligt ihop. Jag 
ska passa på att vara lite ledig 
under jul- och nyårshelgen 
och ladda batterierna.

LILLA EDET. Ett 20-tal 
engagerade föräldrar 
samlades i onsdags 
kväll i kommunhuset.

Där överraskade man 
kommunstyrelsens 
ordförande Ingemar 
Ottosson (S) genom att 
överlämna en protest-
lista mot nedläggnings-
planerna av Tingbergs-
skolans högstadium.

– Vi tycker det är ett 
ogenomtänkt och dåligt 
förslag, säger Malin 
Karlsson i den föräld-
ragrupp som valt att 
engagera sig i frågan.

Protestlistan som överläm-
nades till Ingemar Ottos-

son har skrivits under av 
560 personer. Med sig hade 
föräldrarepresentanterna 
också en enkät som lämnats 
ut till alla föräldrar som har 
barn på Tingbergskolan. I 
enkäten ställdes frågan vilket 
alternativ av Fuxernaskolan, 
annan skola eller vet ej som 
man skulle välja utifall hög-
stadiet i Lödöse skulle läggas 
ned. 

– På ett dygn fick vi in 128 
enkätsvar. Resultatet pekar 
på att 73 % kommer att 
välja att skicka sina barn till 
ett annat högstadium utan-
för kommunen, endast 6 % 
skulle välja Fuxernaskolan 
i Lilla Edet, avslöjar Carin 
Hansson.

Till onsdagskvällens kom-
munfullmäktigemöte hade 
Julia Färjhage (C) ställt en 
interpellation där hon kräver 
att kommunfullmäktige ska 
besluta angående en eventu-
ell nedläggning av högstadiet 
på Tingbergsskolan.

– Interpellation togs 
upp på mötet, men Inge-
mar Ottosson valde att 
inte besvara den. Ärendet 
kommer istället att tas upp 
på nästa fullmäktigesam-
manträde som är den12 
februari. Noterbart är att 
Utbildningsnämnden vill 
att ett beslut skall tas redan 
den 30 januari, säger Carin 
Hansson.

Föräldragruppen kommer 

fortsätta sin kamp för hög-
stadiets fortlevnad i Lödöse 
genom att i den mån det går 
försöka påverka beslutsfat-
tande politiker och tjänste-
män.

– Vi slutar inte att kämpa! 
Det känns som om att vårt 
samhälle utarmas om högsta-
diet läggs ned. Vi tycker att 
kommunen borde satsa på 
Tingbergsskolan så att fler 
invånare vill flytta hit. 

Vad vore bättre reklam 
än en F-9-skola med mindre 
klasser, duktiga lärare och 
bra resultat?

Kämpar för högstadiets överlevnad
– Föräldragrupp i Lödöse protesterar

Anna Chorell, representant ur den föräldragrupp som bildats 
för att försöka rädda Tingbergsskolans högstadium från att 
läggas ned, överlämnar en hög med protestlistor till kom-
munalrådet Ingemar Ottosson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Kommunalrådet gör bokslut för 2013

Glädjer sig åt en positiv utveckling

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) blickar tillbaka på ett händelserikt år.

Alkohol- och drogmottag-
ningen i Lilla Edet fungerar 
som ett stöd och en hjälp 
för kommunens invånare. I 

jul- och nyårstider sker fler 
påringningar än övrig tid på 
året.

– En del känner oro för 

sitt eget eller en närståen-
des alkoholkonsumtion och 
väljer då att kontakta oss. Det 
sker anonymt, säger Linda 
Harnell.

– Som vuxen bör man 
tänka på att det inte behöver 
vara starkvinsglögg och snaps 
i samband med julbordet. 
Det finns alldeles för många 
exempel där julfirandet går 
överstyr när alkohol kommer 
in i bilden. Vi rekommende-
rar alla en vit jul, säger Linda 

Harnell.
Röda dagar, när jourlinjen 

inte är öppen, går det bra att 
lämna meddelande, så hör 
Linda eller Niklas av sig med 
det snaraste.

– En tidig förstakontakt 
är den bästa behandlingsme-
toden för att få personer att 
förändra sitt alkoholbete-
ende, avslutar Niklas Jons-
son.

JONAS ANDERSSONMissbrukshandläggare Linda Harnell och Niklas Jonsson. 

En vit jul utan alkohol rekommenderas
LILLA EDET. Julen är glädjens och samhörighetens 
högtid.

För många innebär också jul- och nyårshelgen 
att det blir mer alkohol än vad det var tänkt.

– Vi har vår jourtelefon öppen fram till julafton 
och även i mellandagarna. Vem som helst kan 
ringa hit och det är naturligtvis sekretess som 
råder, säger kommunens missbrukshandläggare 
Linda Harnell och Niklas Jonsson.

� Energispartips
Tänk på att inte slänga lampor i hushålls-

soporna. Glödlampor, lågenergilampor och 

LED-lampor sorteras som elektronikavfall.

Lysrör sorteras som farligt avfall.

Information inför jul och nyår
Under jul och nyårshelgerna gäller andra öppettider än vanligt i kommunen.

ÖPPETTIDER

Öppettiderna till Medborgarservice, biblioteket i Lilla Edet samt återvinnings-
centralen hittar du i tabellen till höger. Biblioteket i Lödöse har stängt
20 december - 1 januari. Arbetsförmedlingen har stängt från och med
23 december och öppnar igen torsdagen den 2 december.

SNÖRÖJNING OCH SANDNING              » lillaedet.se/snorojning
Kommunens snöröjning börjar när snödjupet är tio centimeter eller vid sex 
centimeter blötsnö. Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning. Gator med 
busstrafi k och branta backar prioriteras. Bostadsgator, mindre trafi kerade gator 
och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.

Ytterligare information, eventuella ändringar och nyheter hittar du på » lillaedet.se

Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Föräldrastödstelefonen är till för dig som 

är förälder och bosatt i kommunen. Hit 

är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Biblioteket Återvinnings-
centralen

Mån  23 dec  8-12  11-15  13-16
Tisdag 24 - torsdag 26 december STÄNGT

Fre  27 dec   8-12  11-16  STÄNGT
Lör  28 dec   STÄNGT  11-14  8-14
Sön 29 dec  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån  30 dec   8-12  11-15  13-16

Tisdag 31 december - onsdag 1 januari STÄNGT
Tor  2 jan   8-16  11-19  13-18
Fre 3 jan   8-16  11-16  STÄNGT
Lör  4 jan   STÄNGT  11-14  8-14
Sön 5 jan  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån  6 jan   STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT

Medborgar-
service

Förskolorna i Lilla Edet växer!
Vitsippans förskola byter namn till Ryrsjöns förskola och den

7 januari utökas förskolan med en ny avdelning. På Ryrsjöns 

förskola fi nns därefter tre avdelningar. Även Blåsippans förskola 

i Lödöse utökas med en ny avdelning och den tas i drift från och 

med 3 februari.

Vi söker värdfamiljer
Lilla Edets kommun förbereder nu för att ta emot ensamkommande ung-

domar. Under 2014 beräknar kommunen att ta emot 10-12 pojkar i åldern 

15-17 år. De kommer i första hand från krigets Syrien och Afghanistan.

Nu söker kommunen familjer och vuxna som vill bli värdfamilj. Ungdo-

marna är i behov av ett tryggt boende som är inriktat på praktisk inskol-

ning i svenskt vardagsliv för att de senare ska kunna gå vidare till eget 

boende. Dagtid kommer de att gå på gymnasiet.

» lillaedet.se/vardfamilj

Fiber till landsbygden
Informationsmöte 5 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet

Informationsmöte 6 februari kl. 18, Ale gymnasium sal 209, Nödinge 

Per Persson, bredbandssamordnare i Lilla Edets och Ale kommuner håller i mötena. Hans uppdrag 

Per Persson, 0303-33 00 90, per.persson@lillaedet.se 

Platser kvar
Du kan fortfarande söka till vårens vuxenut-

bildningar på Lärcentrum i Lilla Edet. Vi har 

förlängt ansökningstiden till 20 januari 2014.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Vårterminen 2014
Vårterminen för grundskolor och gymna-

sium startar onsdagen den 8 januari 

och avslutas fredagen den 13 juni.

� Höstboken blir Julboken!
Fredag 3 januari, kl 15

Biblioteket, Lilla Edet

Bokklubb för barn mellan 8 och 12 

år. Vi ses och pratar böcker, fi kar, 

pysslar och tävlar. Ingen anmälan 

krävs och bokklubben är gratis.  

� Kurs i högläsning
Tisdag 14 januari, kl.10

Träffpunkten Hägern,

Käppslängaregatan 4

Lilla Edets kommun och Studie-

förbundet Vuxenskolan startar en 

utbildning för högläsare/läsombud på 

träffpunkten Hägern. Det blir tre träf-

far, för- eller eftermiddagar med start 

14 januari. Efter kursen kan du sedan 

läsa högt på ett äldreboende för att 

förgylla deras vardag. Sista anmäl-

ningsdag är 7 januari. Anmäl dig till 

0520-65 95 95 eller

asa.svanberg-sand@lillaedet.se

� Konversationsgrupp i engelska
Tisdag 14 januari, kl. 14

Träffpunkten Hägern,

Käppslängaregatan 4

Tolv tisdagar under våren kommer 

språkkonsult Steven Slade att hålla kon-

versationsgrupp i engelska. Den riktar 

sig främst till dig som är pensionär och/

eller dagledig. Du behöver inte ha några 

förkunskaper - bara intresserad av språ-

ket och vilja samtala med andra under 

avslappnade former. Aktiviteten

sker i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. Sista anmälningsdag är 7 

januari. Anmäl dig till 0520-65 95 95 

eller asa.svanberg-sand@lillaedet.se

Sportlovs-LAN
Ett LAN planeras för ungdomar mellan 13-18 år under sportlovet.

Mer information kommer närmare sportlovsveckan.

» lillaedet.se/LAN

� Annandagspromenad
Torsdag 26 december, kl. 11-13

OK Gipens klubbhus, Ström

OK Gipen hälsar välkommen att 

deltaga i poängpromenad och 

skogsbingo. Start och mål vid 

klubbhuset Kompassen på Ström. 

Utmed banan bjuds det på julfi ka. 

Kostnad: Vuxen 30 kr och barn

15 kr. Väkommen att motionera 

både huvud och kropp!

� Evenemang och aktiviteter i kommunen   » lillaedet.se/evenemang

Alkohol- och drogmottagningen
0520-65 96 01
Extra telefontid 23 dec kl. 8.30-17, 27 

dec kl. 8.30-16 och 30 dec kl 8.30-17.

Ordinarie telefontidär måndagar kl. 15-17. 

Är du orolig för att du dricker för mycket 

alkohol? Bekymrar du dig över någon i din när-

het som missbrukar eller far illa? Oavsett vem 

eller varför du söker kan du få stöd och hjälp.

Stödet är frivilligt och du kan vara anonym.

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN DECEMBER 2013 - JANUARI 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se
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LILLA EDET. Under en 
lång följd av år var 
Bjarne Färjhage Cen-
terpartiets frontfigur i 
Lilla Edets kommun.

Nu är det dottern 
Julia Färjhage som en-
hälligt röstats fram till 
Centerns förstanamn 
på kommunfullmäkti-
gelistan inför nästa års 
val.

– Jag är jätteglad 
över att jag fått med-
lemmarnas förtroende, 
säger Julia till lokaltid-
ningen.

Det är ont om kvinnor i 
toppen hos de lokala parti-

erna. Kanske ser det annor-
lunda ut efter valet 2014. 
Centerpartiets nominerings-
kommitté lanserade Julia 
Färjhage, Västerlanda, som 
förstanamn på kommunfull-
mäktigelistan. Ett förslag 
som vann gehör hos med-
lemmarna i samband med 
nomineringsstämman.

– Jag känner stor ödmjuk-
het inför uppgiften. Vi har 
satt upp ett antal gemen-
samma mål och att få leda det 
arbetet känns inspirerande. 
Vi är många engagerade 
Centerpolitiker i kommunen 
som redan har kommit igång 
med planeringen inför valet, 
säger Julia Färjhage.

Det gångna året har inte 
varit helt friktionsfritt inom 
Centerpartiet. Ove Parkås 
och Emil Nilsson är exem-
pel på medlemmar som 
lämnat sina respektive upp-
drag. Avhoppen kommente-
rar Julia Färjhage så här:

– Det är alltid tråkigt när 
personer som har gjort stora 
insatser för partiet försvin-
ner. Alla politiska partier har 
svårt att hålla ihop organi-
sationen, Centerpartiet är 
inget undantag. Här finns 
mer att göra, det inser jag 
också.

I valrörelsen kommer 
Centerpartiet i Lilla Edet att 
fokusera på frågor som rör 
skola och miljö. 

– Det ska finnas en bra 

och attraktiv småskola i varje 
kommundel. Förskoleklass 
till årskurs tre ska erbjudas 
nära där man bor.

– När det gäller miljön så 
vill vi verka för bra gång- och 
cykelvägar i hela kommunen.

Skolan är den fråga som 
Julia Färjhage tror kommer 
få mest utrymme i den lokala 
valdebatten.

– Varje barn har rätt till 
en bra skola, det har vi inte 
i Lilla Edet. Vi har en skyl-
dighet att göra allt som står i 
vår makt för att barnen ska få 
det. För att vi ska lyckas krävs 
det långsiktiga strategier. 

Inför valet 2010 stod 
du som femtenamn på 
listan. Hur har du upplevt 
din första mandatperiod i 
kommunpolitiken?

– Jag har fått mersmak. 
Samtidigt känner jag frustra-
tion eftersom jag tycker det 
är en hel del som inte fung-
erar som det ska. Den poli-
tiska styrningen är för vag, 
det saknas instrument för 
målstyrning i kommunen. 
Det finns en otydlighet.

Hur tycker du att oppo-
sitionens roll har fungerat?

– Vi måste idka självkri-
tik. Det skedde en del per-
sonförändringar efter valet 
och det tog tid att ställa om 
från majoritet till opposition. 
Som fallet är nu så bedrivs 
det väldigt lite politik i Lilla 
Edet och då krävs det mycket 

LILLA EDET. Lucia är 
över och snart är det 
jul.

Göta Älvdalens lucia 
kommer att sakna 
sina kamrater.

– Det har varit en 
väldigt rolig tid, säger 
Fanny Cederlöf.

Redan klockan fem på 
luciamorgonen ringde 
väckarklockan hemma hos 
Fanny Cederlöf. Strax före 
sju var det dags för dagens 
första framträdande med 
Göta Älvdalens luciatåg. 
Lokaltidningen träffade 
ljusdrottningen efter epi-
logen på Stendahls Bil vid 
tre-tiden på eftermiddagen.

– Skönt, men samtidigt 
kommer det att kännas lite 
tomt. Förhoppningsvis 
kommer vi tjejer att hålla 
kontakten även i fortsätt-
ningen. Det har varit ett 
par intensiva månader med 
repetitioner och framträ-
danden och nu är det över, 
förklarar Fanny.

Det var inte helt själv-
klart att Fanny Cederlöf 
skulle tacka ja till erbjudan-
det att bli en av sju kandi-
dater i Göta Älvdalens lucia. 

– Min före detta lärare 
och min musiklärare hade 
skickat in ansökan. Jag tve-
kade först, men efter infor-
mationsmötet bestämde jag 
mig för att vara med, berät-
tar Fanny.

Hon och de andra tje-
jerna har upplevt en rolig 
tid tillsammans. Gruppen 
har svetsats samman och 
Fanny kommer att sakna 
sina tärnor.

– Vi har lärt känna varan-
dra riktigt bra.

Nu har luciasången tyst-

nat och Fanny Cederlöf 
förbereder sig inför julen – 
en högtid hon älskar.

– Det är den mysigaste 
tiden på året. Att få umgås 
tillsammans med familj och 
övrig släkt slår allt. Vi ser på 
Kalle Anka och äter gott. 
Å andra sidan är jag inte så 
mycket för julbord. Julklap-
par däremot är det bästa jag 
vet.

Vad önskar du dig av 
tomten?

– Min mamma frågar 
mig det varje dag, men jag 
vet faktiskt inte. Jag får väl 
önska mig pengar.

Vad blir det bestående 
minnet från luciatiden?

– När Margareta Karls-
son berättade att jag blivit 
Göta Älvdalens lucia och 
själva kröningsceremonin 
så klart.

JONAS ANDERSSON

Mysigaste tiden på året
– Göta Älvdalens lucia älskar julen

Fanny Cederlöf – Göta Älvdalens lucia 2013.

FANNY CEDERLÖF

Ålder: 15 år.
Bor: Lilla Edet.
Gör på fritiden: Är med kompisar, 
pluggar och gymmar.
Studerar: På Fuxernaskolan.
Drömjobb: Jurist.

Lax – Köttbullar
Glögg – Julmust
Pepparkaka – Lussekatt
Russin – Mandel
Tomte – Gran

5 SNABBA

Julia Färjhage har nominerats som förstanamn för Centerpartiets kommunfullmäktigelista 
inför valet 2014. Lilla Edet har få kvinnor i den politiska toppen vilket Julia vill råda bot på.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Julia Färjhage överst på listan

Tar plats i Centertoppen

kreativitet för att lyckas 
bedriva en bra oppositions-
politik.

 Centerpartiet var den 
stora förloraren i förra 
valet, gick från sju till fem 
mandat.Hur ska ni återfå 
väljarnas förtroende?

– Strategin är tydlig, det är 
skolan och miljön vi skjuter 
in oss på. Vi ska vara synliga, 

vara där människorna finns. 
Vi bedriver en politik som 
innebär att hela Lilla Edets 
kommun ska leva.

Om frågan dyker upp 
efter höstens val, om du 
vill bli kommunalråd/
oppositionsråd vad svarar 
du då?

– Om väljarna skulle ge 
mig det förtroendet så skulle 

jag anta den utmaningen, 
annars hade jag inte ställt 
upp som förstanamn på 
listan. Jag tycker dock att det 
är en hypotetisk fråga fram 
till den dag då vi har sett val-
resultatet.

JULIA FÄRJHAGE

Ålder: 33 år.
Bor: Torskog, Västerlanda.
Familj: Äkta maken Fredrik och 
dottern Sigrid. Och så katterna 
Astrid och Rocky så klart. 
Arbete: Organisationsutvecklare 
på Centerpartiet i Västsverige.
Intressen: Familjen.
Politisk bakgrund: Ledamot i 
Centerpartiets Ungdomsförbunds 
förbundsstyrelse 2005-2008, 
politisk sakkunnig i jämställdhets-
frågor 2008-2011, stabschef hos 
IT- och energiministern 2012.
Äter helst på julbordet: Svär-
mors västerbottenpaj med romsås.
Önskeklapp i jul: Raggsockor kan 
man väl aldrig få för många av…

GOD JUL
&

Gott Nytt År!
Önskar
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LILLA EDET. Under en 
lång följd av år var 
Bjarne Färjhage Cen-
terpartiets frontfigur i 
Lilla Edets kommun.

Nu är det dottern 
Julia Färjhage som en-
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Centerns förstanamn 
på kommunfullmäkti-
gelistan inför nästa års 
val.
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säger Julia till lokaltid-
ningen.
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Det gångna året har inte 
varit helt friktionsfritt inom 
Centerpartiet. Ove Parkås 
och Emil Nilsson är exem-
pel på medlemmar som 
lämnat sina respektive upp-
drag. Avhoppen kommente-
rar Julia Färjhage så här:

– Det är alltid tråkigt när 
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LILLA EDET. I torsdags 
var är det premiär för 
nostalgifilmen ”50- & 
60-talets Lilla Edet”.

Godbitar ur filmen 
visades på Folkets Hus 
i Lilla Edet. 

– En dröm har gått i 
uppfyllelse i och med 
att denna dvd har 
producerats, säger 
Bengt-Arne Westerlind 
medlem i Edetgruppen.

Under hösten har produk-
tionen av dvd:n om 50- & 
60-talets Lilla Edet varit i full 
gång. Många har medverkat 
genom att berätta till filmer 
och stillbilder från förr. Lilla 
Edets lokalhistoria berättas i 
filmen av ortsborna själva. 

– Det är i huvudsak mate-
rial från Edetgruppens arkiv, 
förklarar Bengt-Arne Wes-
terlind.

Torsdagens premiärfest 
i Folkets Hus firades med 
mingel och tilltugg. Filmen 
fanns dessutom till försälj-
ning för de gäster som öns-
kade ett exemplar med sig 
hem. 

– Lilla Edet är som liten 
kommun unik i Sverige på 
så sätt att professionella och 
semiprofessionella fotogra-

fer har filmat och dokumen-
terat bygden långt tillbaka i 
tiden, säger Maria Rinaldo 
som är ansvarig för produk-
tionen på företaget Nostal-
gifilm. 

– Hittills har vi producerat 
närmare 25 titlar från olika 
kommuner och om olika 
decennier och att få levande-
göra och tillgängliggöra den 
lokala historien är ett roligt 
och uppskattat jobb, berättar 
Maria Rinaldo.

Dvd:n finansieras av 
Lions som huvudsponsor 
och det lokala näringslivet. 

Varje sponsor får sin historia 
berättad i dvd:n. Dessutom 
finns massor av filmklipp om 
vardag och fest, kultur och 
sport under 50- & 60-talets 
Lilla Edet med tillbaka-
blickar ända till 30-talet.

– Att det finns ett stort 
intresse av historiska filmer 
och bilder har vi upptäckt 
inte minst genom alla besök 
vi fått på Edetgruppens hem-
sida. Vi närmar oss 600 000 
besök, säger Bengt-Arne 
Westerlind.

– Vi är jätteglada för att 
vi har fått möjlighet att sam-

arbeta med Nostalgifilm, 
som har stor erfarenhet av 
liknande produktioner. Nu 
hoppas jag att vi lyckas sälja 
många dvd-filmer, dels för 
att vi kan gå vidare med en 
uppföljare, dels för att allt 
överskott tillfaller Lions 
hjälpverksamhet, avslutar 
Bengt-Arne Westerlind.

– En dröm har gått i uppfyllelse

Filmpremiär i Folkets Hus

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt-Arne Westerlind från Edetgruppen och Maria Rinaldo 
från Nostalgifilm gladdes båda åt premiären för 50- & 60-ta-
lets Lilla Edet. Jeffrey Boman och Simon 

Jonson från Edetgruppen 
stod i foajén och sålde dvd-
filmer till dem som önskade.

Premiärfest innebär tårta.

Vi hjälper dig med din trädgård!

ÖPPET: 10-15

Välkommen tillÖppettider i Jul
21:e - 22:e dec 
10:00 - 16:00

23:e dec  
09:00 - 18:00

Julafton  
10:00 - 13:00

Julstjärna  
25:-/st

5 st 100:-

Hyacinter  

Köp 5 för 60:-
Ord pris 19:-/st

Stor 
sortering  
på jul-
grupper!

Vi planterar alla 

julgrupper själva

Lödöse 0520-66 00 10

JULÖPPET:
JULAFTON   9-14
JULDAGEN   10-21
ANNANDAG JUL  10-21
NYÅRSAFTON  8-17
NYÅRSDAGEN  10-21
Övriga dagar öppet som vanligt:

MÅN-FRE   8-21
LÖR-SÖN   9-21

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR! 

Vi tackar alla kunder 
för det gångna året.



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

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:-

Från alla oss till alla er

God Jul och 
Gott Nytt År

Nu gör vi uppehåll över Jul och Nyår. 
Välkomna tillbaks 2014

Gå in på www.laget.se/nskfotboll
 och sök upp din åldersgrupp 

så ser du när vi startar upp igen
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GÖTEBORG. Det är fort-
satt tungt för Ale IBF:s 
herrar.

Serieledande IK Ze-
nith var som väntat ett 
par klasser bättre när 
lagen möttes i lördags.

I en tunn trupp får nu 
ungdomarna allt större 
utrymme.

Ale IBF är hjälplöst sist i 

herrarnas division två. Mot 
serieledarna saknades även 
det rutinerade 
gardet Daniel 
Blomqvist och 
Tobias Hell-
man.

– Det är trå-
kigt att inte kunna vara med, 
men jag har inte känt mig kry, 
säger spelande tränaren Hell-
man som inte hade svårt att 

hitta ljusglimtar.
– Att bara torska med sex 

bollar mot ett 
så bra lag vitt-
nar om att vi 
kämpat bra. 
Det är det 
som gäller nu. 

Säsongen får bli ett läroår för 

nästa generation och match-
erna i division två är om inte 
annat bra träning, menar 
Tobias Hellman.

På lördag väntar nästjum-
bon Frölunda borta. Kommer 
årets första triumf då?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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BOHUS. Surte spelade 
bra mot Lindome, men 
förlorade.

Mot Kärra var pre-
stationen inte på topp 
– fast innebar ändå tre 
säkra poäng.

Efter halva säsongen 
har Surtes inneban-
dydamer totalt sett 
levererat enligt plan.
Tommi Pasanen, tränare i 
Surte, kan nöjt luta sig till-
baka och konstatera att åter-
komsten i division två har 
fungerat bra. Surtes tjejer har 
bara varit utspelade i en enda 
match, hemma mot seriesu-
veräna Pixbo Wallenstam. 
I övriga matcher har laget 
varit bra med, även om de 
har kammat noll vid tre till-
fällen.

– Vi ligger 
helt i fas med 
vad jag har 
förväntat mig 
av säsongen. 
Jag tippade 
redan från början att vi skulle 
bli topp-fyra och där är vi nu, 
säger Tommi Pasanen.

Med lite tur och stolpe 
in hade Surtes poängskörd 
varit ytterligare några poäng 
större. I tisdagens bortamöte 
med Lindome var det tillfäl-
ligheternas spel som gällde. 
I Lindomes lilla trånga borg 

var hemmalaget bäst på att 
utnyttja hallens förutsätt-
ningar.

– De spelade på chans och 
sköt in många bollar framför 
kassen. Ett par av dem stud-
sade via klubbor och ben in 
i mål. Bortsett från första 
perioden så var vi helt över-
lägsna och vinner skotten 
med 37-13, ändå förlorade 
vi. Det känns väldigt surt och 
snudd på obegripligt. Det var 
verkligen vår match, men vi 
lyckades inte få hål på dem i 
slutet, säger Pasanen.

Skador
Det var oavgjort inför den 
sista perioden, men en skada 
på My Hjelm i mitten av 
andra samtidigt som Emme-

lie Södergren 
sträckte sig 
i början av 
tredje ställde 
till bekymmer.

– Plötsligt 
hade vi bara 

Natalie Hjertberg kvar som 
center och det gjorde att 
Carolina Björkner fick kliva 
upp. Det blev stora omdis-
poneringar i laget, men jag 
tycker vi löste det bra. Tyvärr 
hade vi inte marginalerna 
med oss och lyckades inte 
kvittera, säger Pasanen.

Ett något sargat Surte 

tog i lördags emot Kärra 
IBK hemma i Bohushallen. 
Förutom ett vackert mål i 
powerplay bjöd inte lagen 
på någon större innebandy, 
men Surte var minst dåligt 
och kunde gå till den första 
periodvilan med 2-0.

Mittperioden blev mållös, 
men utdelningen skulle 
komma i sista och det med 
besked eller vad sägs om tre 
mål på 90 sekunder!

– Det var spel mot ett mål 
och i det här fallet kan vi 
definitivt tala om retroaktiv 
utdelning. Plötsligt gick allt 
in och vi vann till sist mycket 
rättvist, men någon större 
match gjorde vi inte.

Innan julvilan möter 
Surtes damer IBK Göte-
borg hemma på lördag. Det 
blir troligtvis utan skadade 
Emmelie Södergren, däre-
mot kan en återvändare vara 
klar för spel. Sofia Eliasson 
som de senaste säsongerna 
har representerat IBF Göte-
borg och Sportlife Kungälv i 
division ett är klar för Surte.

– Det är en klar förstärk-
ning. Med boll är hon fantas-
tisk och en passningsspelare 
av rang, berömmer Pasanen.

Från första halvan av 
serien tar Surte med sig 
mycket gott.

– Vårt försvarsspel har 

varit väldigt solit och framför 
allt så är jag nöjd med att vi 
kan förändra matchbilden 
när något inte fungerar. Vi 
jobbar hårt för varandra och 
jag tror vi kan bli ännu bättre 
i vår, avslutar Tommi Pasa-
nen.

GÖTEBORG. Surtes 
herrar fortsätter att 
imponera i inneban-
dyns division fyra.

Seriefyran Hovås 
pulveriserades med 
tvåsiffrigt.

Sex målskyttar vitt-
nar om en både bred 
och vass trupp.

Just nu leker innebandyn för 
Surte IS IBK. Det långsiktiga 
målet att nå division två till 

2017 känns inte längre som 
en överdrift. I det som skulle 
ha blivit ett jämnt bortamöte 
med Hovås var Surte helt 
överlägset.

– Jag tror vi blev lite extra 
inspirerade av att spela i 
Lisebergshallen. Redan i 
den andra matchminuten 

visade Daniel Antonsson oss 
vägen. Strax 
därefter gjorde 
Chr i s to f fe r 
Ahlström 2-0. 
Han var feno-
menal hela 
matchen trots att han spe-
lade center, vilket är en ovan 

position för honom, berättar 
Surtetränaren 
Tobbe Eng-
ström.

3-0 efter 
första var bara 
en fingervis-

ning åt den underhållning 
som sedan väntade.

Surte bjöd på klapp-klapp-
spel i Lisebergshallen och 
hade dessutom en storspe-
lande målvakt i unge Oliver 
Engström, blott 16 år.

– Vi har mycket folk på trä-
ningarna, vilket gör att vi kan 
hålla bra kvalité och komma 
väl förberedda till matcherna. 

Mixen av ung talang och ruti-
nerade herrar som Daniel 
Dahlman, Toni Hillkamo 
och Mathias Larsson är per-
fekt, konstaterar Tobbe Eng-
ström.

Daniel Dahlman och 
Mathias Larsson är två res-
pektive trea i seriens poäng-
liga så deras betydelse kan 
inte överdrivas.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Och damerna följer planen

INNEBANDY 
Lördag 21 december kl 14.45

BOHUSHALLEN 

Lördag 21 december kl 12.30
BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

HERRAR DIV 4

SURTE IS IBK 
vs

IBK Göteborg

SURTE IS IBK 
vs

Sportlife Kungälv

Parkera på grusplan vid hallen

Välkomna!

– Fyra efter halva säsongen
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INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Kärra IBK 6-1
Lindome – Surte IS IBK 5-4

Ale IBF kunde inte rubba serieledande IK Zenith

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

Steget före! Sofie Karlsson i en 
av många kampsituationer.

My Hjelm 
satte här 
3-0 i hem-
mamatchen 
mot Kärra 
IBK. Senare 
skadade hon 
sig och fick 
kliva av.

INNEBANDY
Division 4 Göteborg
Hovås IBK – Surte IS IBK 2-10

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
IK Zenith – Ale IBF 8-2

Ny storseger för Surtes herrar



GÖTEBORG. Det är fort-
satt tungt för Ale IBF:s 
herrar.

Serieledande IK Ze-
nith var som väntat ett 
par klasser bättre när 
lagen möttes i lördags.

I en tunn trupp får nu 
ungdomarna allt större 
utrymme.

Ale IBF är hjälplöst sist i 

herrarnas division två. Mot 
serieledarna saknades även 
det rutinerade 
gardet Daniel 
Blomqvist och 
Tobias Hell-
man.

– Det är trå-
kigt att inte kunna vara med, 
men jag har inte känt mig kry, 
säger spelande tränaren Hell-
man som inte hade svårt att 

hitta ljusglimtar.
– Att bara torska med sex 

bollar mot ett 
så bra lag vitt-
nar om att vi 
kämpat bra. 
Det är det 
som gäller nu. 

Säsongen får bli ett läroår för 

nästa generation och match-
erna i division två är om inte 
annat bra träning, menar 
Tobias Hellman.

På lördag väntar nästjum-
bon Frölunda borta. Kommer 
årets första triumf då?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

alekuriren  |   nummer 46  |   vecka 51  |   2013SPORT42

BOHUS. Surte spelade 
bra mot Lindome, men 
förlorade.

Mot Kärra var pre-
stationen inte på topp 
– fast innebar ändå tre 
säkra poäng.

Efter halva säsongen 
har Surtes inneban-
dydamer totalt sett 
levererat enligt plan.
Tommi Pasanen, tränare i 
Surte, kan nöjt luta sig till-
baka och konstatera att åter-
komsten i division två har 
fungerat bra. Surtes tjejer har 
bara varit utspelade i en enda 
match, hemma mot seriesu-
veräna Pixbo Wallenstam. 
I övriga matcher har laget 
varit bra med, även om de 
har kammat noll vid tre till-
fällen.

– Vi ligger 
helt i fas med 
vad jag har 
förväntat mig 
av säsongen. 
Jag tippade 
redan från början att vi skulle 
bli topp-fyra och där är vi nu, 
säger Tommi Pasanen.

Med lite tur och stolpe 
in hade Surtes poängskörd 
varit ytterligare några poäng 
större. I tisdagens bortamöte 
med Lindome var det tillfäl-
ligheternas spel som gällde. 
I Lindomes lilla trånga borg 

var hemmalaget bäst på att 
utnyttja hallens förutsätt-
ningar.

– De spelade på chans och 
sköt in många bollar framför 
kassen. Ett par av dem stud-
sade via klubbor och ben in 
i mål. Bortsett från första 
perioden så var vi helt över-
lägsna och vinner skotten 
med 37-13, ändå förlorade 
vi. Det känns väldigt surt och 
snudd på obegripligt. Det var 
verkligen vår match, men vi 
lyckades inte få hål på dem i 
slutet, säger Pasanen.

Skador
Det var oavgjort inför den 
sista perioden, men en skada 
på My Hjelm i mitten av 
andra samtidigt som Emme-

lie Södergren 
sträckte sig 
i början av 
tredje ställde 
till bekymmer.

– Plötsligt 
hade vi bara 

Natalie Hjertberg kvar som 
center och det gjorde att 
Carolina Björkner fick kliva 
upp. Det blev stora omdis-
poneringar i laget, men jag 
tycker vi löste det bra. Tyvärr 
hade vi inte marginalerna 
med oss och lyckades inte 
kvittera, säger Pasanen.

Ett något sargat Surte 

tog i lördags emot Kärra 
IBK hemma i Bohushallen. 
Förutom ett vackert mål i 
powerplay bjöd inte lagen 
på någon större innebandy, 
men Surte var minst dåligt 
och kunde gå till den första 
periodvilan med 2-0.

Mittperioden blev mållös, 
men utdelningen skulle 
komma i sista och det med 
besked eller vad sägs om tre 
mål på 90 sekunder!

– Det var spel mot ett mål 
och i det här fallet kan vi 
definitivt tala om retroaktiv 
utdelning. Plötsligt gick allt 
in och vi vann till sist mycket 
rättvist, men någon större 
match gjorde vi inte.

Innan julvilan möter 
Surtes damer IBK Göte-
borg hemma på lördag. Det 
blir troligtvis utan skadade 
Emmelie Södergren, däre-
mot kan en återvändare vara 
klar för spel. Sofia Eliasson 
som de senaste säsongerna 
har representerat IBF Göte-
borg och Sportlife Kungälv i 
division ett är klar för Surte.

– Det är en klar förstärk-
ning. Med boll är hon fantas-
tisk och en passningsspelare 
av rang, berömmer Pasanen.

Från första halvan av 
serien tar Surte med sig 
mycket gott.

– Vårt försvarsspel har 

varit väldigt solit och framför 
allt så är jag nöjd med att vi 
kan förändra matchbilden 
när något inte fungerar. Vi 
jobbar hårt för varandra och 
jag tror vi kan bli ännu bättre 
i vår, avslutar Tommi Pasa-
nen.

GÖTEBORG. Surtes 
herrar fortsätter att 
imponera i inneban-
dyns division fyra.

Seriefyran Hovås 
pulveriserades med 
tvåsiffrigt.

Sex målskyttar vitt-
nar om en både bred 
och vass trupp.

Just nu leker innebandyn för 
Surte IS IBK. Det långsiktiga 
målet att nå division två till 

2017 känns inte längre som 
en överdrift. I det som skulle 
ha blivit ett jämnt bortamöte 
med Hovås var Surte helt 
överlägset.

– Jag tror vi blev lite extra 
inspirerade av att spela i 
Lisebergshallen. Redan i 
den andra matchminuten 

visade Daniel Antonsson oss 
vägen. Strax 
därefter gjorde 
Chr i s to f fe r 
Ahlström 2-0. 
Han var feno-
menal hela 
matchen trots att han spe-
lade center, vilket är en ovan 

position för honom, berättar 
Surtetränaren 
Tobbe Eng-
ström.

3-0 efter 
första var bara 
en fingervis-

ning åt den underhållning 
som sedan väntade.

Surte bjöd på klapp-klapp-
spel i Lisebergshallen och 
hade dessutom en storspe-
lande målvakt i unge Oliver 
Engström, blott 16 år.

– Vi har mycket folk på trä-
ningarna, vilket gör att vi kan 
hålla bra kvalité och komma 
väl förberedda till matcherna. 

Mixen av ung talang och ruti-
nerade herrar som Daniel 
Dahlman, Toni Hillkamo 
och Mathias Larsson är per-
fekt, konstaterar Tobbe Eng-
ström.

Daniel Dahlman och 
Mathias Larsson är två res-
pektive trea i seriens poäng-
liga så deras betydelse kan 
inte överdrivas.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Och damerna följer planen

INNEBANDY 
Lördag 21 december kl 14.45

BOHUSHALLEN 

Lördag 21 december kl 12.30
BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

HERRAR DIV 4

SURTE IS IBK 
vs

IBK Göteborg

SURTE IS IBK 
vs

Sportlife Kungälv

Parkera på grusplan vid hallen

Välkomna!

– Fyra efter halva säsongen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Kärra IBK 6-1
Lindome – Surte IS IBK 5-4

Ale IBF kunde inte rubba serieledande IK Zenith

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

Steget före! Sofie Karlsson i en 
av många kampsituationer.

My Hjelm 
satte här 
3-0 i hem-
mamatchen 
mot Kärra 
IBK. Senare 
skadade hon 
sig och fick 
kliva av.

INNEBANDY
Division 4 Göteborg
Hovås IBK – Surte IS IBK 2-10

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
IK Zenith – Ale IBF 8-2

Ny storseger för Surtes herrar

2013  |   vecka 51  |   nummer 46  |   alekuriren 43SPORT

Startar Torsdag 
16 januari

Nybörjare 18.30-19.45

400:-/termin

 Fortsättn. 19.30-21.00

400:-/termin alt. 50:-/kväll
Torsdagar, 10 gånger
DF Korkskruven har även Gilles- o gammaldans
SE ANNONS I ALEKURIREN 8 JAN 2014

Startar Torsdag
16 januari
2 - 4 år 17.00-17.35             
5 -7 år 17.35-18.10

SHOWIG BARNDANS!
Medborgarhuset

Torsdagar, 10 gånger
Anmälan: Margareta 0303 74 85 87
eller Annika 0303 24 99 99eleeeeeleeeeleleelleeelleeeleeleeeellleeeelllerrrrrrrrrr r rr AAAAnAnAAAAnAAAAnAAnA nninininikkakaakaaaaakakakakakaaaaaaaa 000000000000000003333003333030030003003000033300003333333333 3333 242444442242444444224444 9999999999999 9 99 9 999999999999999999999999999999999999

För pris o övrig information, se vår hemsida
www.dfkorkskruven.com

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

God Jul &
Gott Nytt År

önskar vi alla spelare,
tränare, ledare,

medlemmar, sponsorer
och alla andra som är
en del av vår förening!

ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL : 

Juniorer,  Damer  & Herrar

Entré 20:- 
Arr: Alealliansen Välkomna!

Ale gymnasium, 
Nödinge

Lördag 28 dec 
kl 8-17
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Skepplanda BTK

WWW.SKEPPLANDA.SE

önskar alla medlemmar,  
spelare, ledare, 

samarbetspartners,  
sponsorer och supportrar

NÖDINGE. Alecupen flyttar från Vim-
mervi till gymnasiet.

Istället för Alehallen blir idrotts-
hallen i Ale gymnasium spelplats för 
den traditionsenliga inomhusturne-
ringen i fotboll.

– Mer publikvänligt, konstaterar 
Jan-Erik Eriksson i Alealliansen.

Alecupen byter inte bara spelplats utan även 
speldag. I vanliga fall brukar arrangemanget 
genomföras sista helgen före jul, men i år 
avgörs fotbollsfesten lördagen den 28 decem-
ber.

I herrklassen kommer sju lag till spel. Divi-
sion 3-laget Ahlafors IF har i grupp 1 sällskap 

av Älvängens IK, Nödinge SK och Surte IS. I 
grupp 2 spelar Nol IK, Skepplanda BTK och 
Alvhems IK. De två bästa lagen från respek-
tive grupp kvalificerar sig till semifinal.

Damklassen utgörs av sex lag enligt föl-
jande: Grupp 1: Älvängens IK lag 2, Nödinge 
SK, Ahlafors IF lag 1. Grupp 2: Älvängens 
IK lag 1, Skepplanda BTK, Ahlafors IF lag 
2. Gruppvinnarna spelar en direkt avgörande 
final.

Juniorerna spelar en enkelserie om fyra 
lag där gruppvinnaren kan titulera sig Ale-
mästare. Lagen som gör upp om guldet är 
Älvängens IK, Nol IK, Skepplanda BTK och 
Ahlafors IF.

JONAS ANDERSSON

Alecupen i gymnasiet Bohus IF:s pingislag avslutade höstsä-
songen på bästa tänkbara sätt, nämligen 
med en seger. Dagens motstånd stod 
RådaHindås BTS för. Bohus IF rivstartade 
matchen och gick fram till en komfortabel 
5-0-ledning utan att tappa ett enda set.

Jonas Lundell, Peter Kornesjö och 
Johnny Sallander (gånger två) vann alla 
sina matcher. Dessutom slängde Bohus IF 

Till årets seriespel har våra lovande 
ungdomslag fått flytta upp från yngre till 
äldre gruppen och dessutom tack vare 
sina framgångar förra säsongen hamnat 
i division 2. Detta har inneburit att mot-
ståndet har blivit betydligt tuffare än förra 
säsongen.

I den inledande matchen blivit det 
stryk mot erkänt duktiga BTK Linne. 
Slutresultatet skrevs till klara 5-0. 

– I denna match hängde vi inte med 
alls. Våra motståndare har spelat pingis 
i flera säsonger och har en hårdhet och 
erfarenhet som vi inte har, men som vi 
bygger upp genom tufft motstånd, säger 
coach Magnus Olofsson och får medhåll 
av Annica Svensson.

I den andra matchen, mot Hålta, blev 
det på nytt förlust men matchen var tuff 
in i det sista. Förlustsiffrorna skrevs till 
3-2.  I denna match fick Bohus IF en 
flygande start genom att Maximus Nord-
gren och Manuel Storck båda vann sina 
inledande matcher. Båda matcherna gick 
till fem set.

– Detta tyder på starkt tävlingspsyke, 
säger Annica Svensson.

Efter singlarna var det dags för dub-
beln och även denna gick till fem set, men 
här fick Bohus IF:s hjältar vika ned sig. 
Femte set slutade 11-9. Efter detta ver-
kade det som om luften gick ur laget. De 
avslutande singlar innebar två segrar för 
Hålta och därmed slutseger med 3-2.

– Vi ger inte upp för efter detta, säger 
Johnny Sallander, en av flera ledare runt 
ungdomsspelarna.

– Vi har många killar och tjejer som är 
duktiga och de kommer att sparra var-
andra till framgångar framöver, avslutar 
Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Sjätte raka fullpoängaren för Bohus IF:s seniorer

Tung seriestart
för BIF:s ungdomar

Alecupen flyttar från Alehallen till gymnasiet. Turneringen avgörs lördagen den 28 decem-
ber.       Arkivbild: Allan Karlsson

in ett av sina senaste nyförvärv, Jan Long-
nell, som direkt visade att han kommer att 
ge ytterligare bredd till den tidigare breda 
truppen.

– Nu har vi runt tio seniorer som slåss om 
en spade i laget. Inga spelare kan känna sig 
säker på en plats i laget, säger Jonas Lundell.
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Longnell fått ge vika mot RådaHindås BTS 
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Sune på bilsemester
Måndag 30 december kl 14

Torsdag 2 januari kl 14
Måndag 6 januari kl 18

Entré 80 kr

Walking with dinosaurs (sv tal)
Söndag 29 december kl 14

Måndag 6 januari kl 15

Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann

Söndag 29 december kl 18
Torsdag 2 januari kl 18
Onsdag 8 januari kl 19

Hobbit del 2: Smaugs Ödemark
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Cat Club:  

Global Veejays

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Juldagen, onsdagen den 25 december 
Mat, dryck, musik och hög stämning

I Schlagerbaren: Tompa
Förköpsbiljetterna släpps fredagen den 13 december.
Förköp med buffé: 300 kr
Efterinsläpp efter kl 21: 180 kr

Åldersgräns: 20 år

NÖDINGE. En timmes 
strålande underhåll-
ning.

Det var ett luciatåg 
utöver det vanliga.

– Så bra att det håller 
för tv, berömmer Clyde 
Persson på Kyrkbysko-
lan.

Kyrkbyskolan frångick tra-
ditionen med luciafirande 
i kyrkan. Istället hade Mia 
Odlöw gjort ett musikaliskt 
arrangemang med elever 
från i årskurs 7-9 som fram-
fördes i Ale gymnasiums 
teatersalong på luciadagen. I 
publiken fanns skolkamrater 
och lärare.

Programmet innehöll 
femton julsånger, traditio-
nella svenska melodier men 
också inslag av irländska och 
norska visor. Mäktigt var det 
när de nordiska klangerna 
i Lusse Lelle övergick i en 
orientalisk, instrumental 
version.

Tärnor och tomtar träng-
des på scenen liksom luci-
orna – tre till antalet.

– Essensen var att låt dit 
eget ljus skina över andra, så 
ska dem göra detsamma, för-
klarar Mia Odlöw.

Lina Forsberg från klass 
9A bar en av ljuskronorna. 
Lucior var också Amanda 
Karlsson-Pettersson och 

Robin Damgaard-Jonsson.
– Lite udda att ha en kille 

som lucia, men Mia hade en 
tanke bakom det också, för-
klarar Lina.

Vad betyder lucia för dig 
personligen?

– Det är en fin tradition. 
Jag tycker det är mysigt med 
lucia och julfirande. Det ska 
vara glatt och rofyllt, säger 
Lina.

Det var i många avse-
enden ett mäktigt framträ-
dande som besökarna till tea-
tersalongen fick ta del av. Ett 
stilfullt och samtidigt efter-
tänksamt musikaliskt verk. 

JONAS ANDERSSON

SPF Göta Älvdalsbyg-
den har haft Luciafest i 
Hjärtumsgården. Dagen 
innan fick arrangörerna 
återbud från klassen som 
lovat lussa. Då tog fem 
av föreningens damer det 
snabba beslutet att själva 
ställa upp. Det gjorde de 
med den äran. Applåderna 
ville aldrig upphöra och 
denna fest kommer att gå 
till historien som en av de 
vackraste och trevligaste 
fester föreningen haft.

Alla njöt av sedvanligt 
julbord med ris a la Malta 
som avslutning. Det lot-
tades ut julklappar. Även 
en fruktkorg, sponsrad av 
Boströms, och en japansk 
afton hos Ulla-Britt och 
Robert Kvist lottades 
ut. Kjell och Marianne 
Andersson vann den 
senare.

Christina Mellberg-
Elfström bjöd under 
hela träffen på behaglig 
julmusik. 

Fest som går 
till historien

Kyrkbyskolans luciatåg 2013.

Strålande underhållning i Ale gymnasium

Ale Lucia gästade Skepp-
landa Hålanda SPF tors-
dagen den 12 december. 
Firandet inleddes med jul-
sånger sjungna av vår egen 
Glädjekör.

Efter rungande applåder 
var det dags för kyrkoad-
junkt Johannes Imberg 
vilken var i Skepplanda 
bygdegård för första gången, 
hoppas det blir fler. Johan-
nes läste och förklarade 
några verser i Höga visan 
och uppmanade oss att tänka 
på de som har det bekym-
mersamt samt hjälpa till på 
olika vis. Även Johannes fick 
varma applåder efter sitt 
anförande.

Nu tonades ljuset ner och 
in genom entrédörrarna steg 
en skönsång och fem vit-
klädda sjungande ljusbärare 
tågade upp på scenen. Till 
gitarrkomp och med väl-
ljudande stämmosång fick vi 
lyssna till en skön blandning 
av visor och sånger. Då ljuset 
tänts efter luciornas sorti 
stod kaffe och lussekatter på 
borden.

Det var inte som det 
brukar vid våra breddgrader 
med sol och grönska på utsi-
dan och inomhus julsånger 
och levande ljus.

Nu önskar vi alla en God 
Jul och Gott Nytt År.

Skönsång i Skepplanda bygdegård

I SPF Skepplanda-Hålanda 
har det varit två cirklar vilka 
gjort deltagarna säkrare på 
hur de kan styla till de kläder 
de har och vad som eventu-
ellt passar dem bäst.

Ledare har varit Lalla 
Jonasson som gjort detta 
med bravur. Vi som delta-
git har haft väldigt trevligt 
och diskuterat allt som rört 
kläder och smink.

Det kommer att visa sig 
när vi fått 
övat lite 
mer, då 

menar jag sminket. Träffar 
där man kan diskutera öppet 
om vad man tycker är bra på 
andra, men inte mig själv är 
väldigt nyttiga. Man kan till 
och med ändra uppfattning 
på det man inte tyckt om. 
Ja, tänk vad nyttigt det är att 
stärka självförtroendet, både 
med kunskap och utseende.

Nu ser vi fram emot en 
fortsättning med vårstyling. 
Kanske även träffar för 
“killarna” och inte bara “tje-
jerna”?

Styling med SPF Skepplanda-Hålanda

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

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Julklappstips!
Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 10/1 2014. 
Vi publicerar vinnarna vecka 3 2014.
Märk kuvertet "Julkryss" och skicka 
korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

4 i advent, 22/12
Starrkärr  11.00 Mässa ........... Nilsson 
Nol  11.00 Mässa .......Nordblom 
Tomas Mellås sjunger Mariasånger.

Julafton, 24/12 
Nol  10.30 Samling vid krubban 
Nol  23.00 Julnattsmässa
   .................Nordblom 
Sång av Renée Csöregh  
och Tomas Mellås.

Älvängen  10.30 Samling vid krubban 
Starrkärr  16.00 Julbön ........... Nilsson
Solosång av Elisabet Ehlersson.

Kilanda 17.00 Julbön  .......... Nilsson
Solosång av Elisabet Ehlersson.

Juldagen, 25/12 
Kilanda  6.00 Julotta .......... Nilsson 
Starrkärr 7.30 Julotta .......... Nilsson 
Julkören medverkar.

Älvängen 11.00 Mässa ..... Andersson
Christian Berg, cello 

Annandag jul, 26/12 
Nol 11.00 Mässa .......Nordblom 

Söndagen e. jul, 29/12 
Älvängen 11.00 Mässa .......Nordblom 
Nol 17.00 Förbönsgudstjänst
   .................Nordblom 

Nyårsafton, 31/12 
Kilanda 16.00 Nyårsbön
   ............... Andersson 
Starrkärr 17.00 Nyårsbön
   ............... Andersson 
På Nyårsbönerna sjunger  
Jonas Olofsson, tenor, tillsammans 
med Maria Ingemarsson Berg.

Nyårsdagen 1/1 
Älvängen 18.00 Musikgtj... Andersson 
Tobias Österblom med vänner spelar 
och sjunger för oss.

Söndagen e. nyår, 5/1 
Älvängen 11.00 Mässa .......Nordblom 
Kilanda 18.00 Kvällsmässa
   .................Nordblom 

Trettondedag jul, 6/1 
Nols  17.00 Musikgudstjänst
   ..................... Nilsson
Medverkan av Magnoliakören,
solister och instrumentalister.

gggggg

vent 22/12 Söndagen e jul 29/12

Kom till kyrkan i jul!

ÄLVÄNGEN. I fredags 
infann sig julstämning-
en på riktigt i Älväng-
ens aktivitetshus. 

Elever från årskurs 
två på Älvängenskolan 
bjöd på finstämd sång 
med inslag av såväl 
kanon som ramsor och 
traditionella julsånger. 

Det var fullsatt till sista stol i 
aktivitetshuset när luciatåget 
skred fram med sina ljus i den 
mörka korridoren. 

Besökarna kunde räknas 
till hela 55 personer, som 
bjöds på både lussefika och 
finstämda julsånger. 

– Det är en tradition som 
håller i sig och det är roligt 
att så många vill komma, sa 
Märta-Stina Dahlberg, 
som sköter caféet till vardags.

Klassiska julsånger blan-
dades med nyare sånger och 
ramsor och när det blivit 
dags för ”Tänd ett ljus” sjöng 
de även kanon med ”Det lilla 
ljus jag har”. 

”Nu tändas tusen juleljus” 
och ”Julen är här” fick hela 
aktivitetshuset att komma i 
julstämning och applåderna 
regnade över luciatåget när 
de tågade ut till ”Natten går 
tunga fjät”. 

JOHANNA ROOS

Stämningsfullt lussefirande

Julstämningen infann sig när elever från årskurs två på Älv-
ängenskolan lussade på Älvängens aktivitetshus.

Siv Ögren, Birgitta Andersson, Viola Wester och Barbro 
Carlsson njöt av lussefika och julsånger. 

Den gångna veckan var 
hektisk för SPF Alebygden. 
Den första spontanvand-

ringen runt Nödingesjön 
lockade nio deltagare trots 
sviterna efter stormen Sven.

Stavgångsgänget gick 
också runt sjön då snön 
låg djup i Dammekärrster-

rängen. På lördagen medver-
kade föreningens marknads-
kommitté i julmarknaden på 
Glasbruksmuseet.

På söndagen åkte 54 
medlemmar till Vara för 
att avnjuta julkonsert med 
Malena Ernman och Åsa 
Jinder. Det var en fantas-
tisk upplevelse och ansva-
riga Els-Marie Alfredsson 
och Claes-Hugo Larsson 
fick en välförtjänt applåd för 
arrangemanget.

Vårt eget luciafirande 
arrangerades av Nol-Alafors 
kontaktkommitté. Ett full-
satt medborgarhus fick som 
vanligt njuta av skönsång 
framförd av den professio-
nella kören Kära Nån. De är 
kända och har vunnit pris i 
hela Europa.

De som vill följa med på 
resan till Rom och Sorrento 
i april bör anmäla sig snarast 
till Axel Sager eller Lennart 
Mattsson.

Lennart Mattsson

Full rulle hos SPF Alebygden
Luciafirande i SPF Alebygdens regi.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Nödinge församling önskar alla en god jul och gott nytt år!
Julhelgen i Nödinge församling
Julafton 24 december
Krubbgudstjänst i Nödinge kyrka kl.12.
oo E Zander
Julspel av barn från förskolan Noas ark. 
Alla barn som kommer får gärna vara 
änglar. 
Glögg och pepparkakor och julgodis i 
vapenhuset.                      
Midnattsmässa i Nödinge kyrka kl. 23.30 
R Bäck
Medlemmar ur Blue´n Joy 
medverkar.
Midnattsgudstjänst  i Surte 
kyrka kl. 23.30 H Hultén
Ekumeniska kören 
medverkar.  
 

Juldagen 25 december
Julotta i Nödinge kyrka kl. 7.oo R Bäck
Julotta i Surte kyrka kl. 7.oo H Hultén
David Ambrus - Klarinett

Annandag Jul  26 december
Gudstjänst i Surte kyrka kl.11.oo Å 
Andreasson 
Finsk Julgudstjänst i Surte 
kyrka kl. 13.oo S Rekola

Söndagen efter Jul 29 
december
Mässa i Nödinge kyrka 
kl.11.oo H Hultén

Nyårsafton 31 
december
Nyårsbön i Nödinge 
kyrka kl.16.oo R Bäck

Nyårsdagen 1 januari
Musikgudstjänst på Nyårsdagen i Surte 
kyrka kl.17.oo Å Andreasson 
Karin Wiberg, violin, Hanna Bendz, 
cello och Vladimir Masko, piano spelar 
musik för pianotrio av Mozart, Brahms, 
Tjaikovskij, Wirén, Andree m m

Söndagen efter Nyår 5 januari
Gudstjänst i Surte kyrka kl. 11.oo J 
Jacobsson

Trettondag jul 6 januari
”Kungafest” – Gudstjänst för stora och 
små i Nödinge kyrka kl.16.oo R Bäck
15.00 samlas vi och gör kronor och skatter 
i Församlingshemmet
16.00 blir det en enkel gudstjänst i kyrkan

fyrverkeri och dans kring granen i 
församlingshemmet.

Vår verksamhet startar igen v.3, se annons i tidningen som kommer v.2. 
Onsdagträffarna startar den 8 januari i Nödinge församlingshem 13.00 och 15 

januari i Surte församlingshem 14.00.

VINNARNA I ADVENTKRYSSET

ANETTE HÖGBERG, NÖDINGE

RONALD RUNDBERG, NOL

MARIANNE MAGNUSSON, NÖDINGE

U-B SVENSSON, ALAFORS

JANNE NORDQVIST, PRÄSSEBO

LARS LÖFBERG, LÖDÖSE

GUN-BRITT WALL, HÅLANDA

HENRY JOHANSSON, ÄLVÄNGEN

ASTRID HANSSON, BOHUS

TORE EKLUND, SKEPPLANDA

Följande personer har skickat in korrekt lösning i ”Adventskrysset” och 
dragits som vinnare av varsin trisslott. Vinnarna får lotten på posten.

Vi tackar alla som har deltagit i 
tävlingen och gratulerar vinnarna.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

4 i advent, 22/12
Starrkärr  11.00 Mässa ........... Nilsson 
Nol  11.00 Mässa .......Nordblom 
Tomas Mellås sjunger Mariasånger.

Julafton, 24/12 
Nol  10.30 Samling vid krubban 
Nol  23.00 Julnattsmässa
   .................Nordblom 
Sång av Renée Csöregh  
och Tomas Mellås.

Älvängen  10.30 Samling vid krubban 
Starrkärr  16.00 Julbön ........... Nilsson
Solosång av Elisabet Ehlersson.

Kilanda 17.00 Julbön  .......... Nilsson
Solosång av Elisabet Ehlersson.

Juldagen, 25/12 
Kilanda  6.00 Julotta .......... Nilsson 
Starrkärr 7.30 Julotta .......... Nilsson 
Julkören medverkar.

Älvängen 11.00 Mässa ..... Andersson
Christian Berg, cello 

Annandag jul, 26/12 
Nol 11.00 Mässa .......Nordblom 

Söndagen e. jul, 29/12 
Älvängen 11.00 Mässa .......Nordblom 
Nol 17.00 Förbönsgudstjänst
   .................Nordblom 

Nyårsafton, 31/12 
Kilanda 16.00 Nyårsbön
   ............... Andersson 
Starrkärr 17.00 Nyårsbön
   ............... Andersson 
På Nyårsbönerna sjunger  
Jonas Olofsson, tenor, tillsammans 
med Maria Ingemarsson Berg.

Nyårsdagen 1/1 
Älvängen 18.00 Musikgtj... Andersson 
Tobias Österblom med vänner spelar 
och sjunger för oss.

Söndagen e. nyår, 5/1 
Älvängen 11.00 Mässa .......Nordblom 
Kilanda 18.00 Kvällsmässa
   .................Nordblom 

Trettondedag jul, 6/1 
Nols  17.00 Musikgudstjänst
   ..................... Nilsson
Medverkan av Magnoliakören,
solister och instrumentalister.

gggggg

vent 22/12 Söndagen e jul 29/12

Kom till kyrkan i jul!

ÄLVÄNGEN. I fredags 
infann sig julstämning-
en på riktigt i Älväng-
ens aktivitetshus. 

Elever från årskurs 
två på Älvängenskolan 
bjöd på finstämd sång 
med inslag av såväl 
kanon som ramsor och 
traditionella julsånger. 

Det var fullsatt till sista stol i 
aktivitetshuset när luciatåget 
skred fram med sina ljus i den 
mörka korridoren. 

Besökarna kunde räknas 
till hela 55 personer, som 
bjöds på både lussefika och 
finstämda julsånger. 

– Det är en tradition som 
håller i sig och det är roligt 
att så många vill komma, sa 
Märta-Stina Dahlberg, 
som sköter caféet till vardags.

Klassiska julsånger blan-
dades med nyare sånger och 
ramsor och när det blivit 
dags för ”Tänd ett ljus” sjöng 
de även kanon med ”Det lilla 
ljus jag har”. 

”Nu tändas tusen juleljus” 
och ”Julen är här” fick hela 
aktivitetshuset att komma i 
julstämning och applåderna 
regnade över luciatåget när 
de tågade ut till ”Natten går 
tunga fjät”. 

JOHANNA ROOS

Stämningsfullt lussefirande

Julstämningen infann sig när elever från årskurs två på Älv-
ängenskolan lussade på Älvängens aktivitetshus.

Siv Ögren, Birgitta Andersson, Viola Wester och Barbro 
Carlsson njöt av lussefika och julsånger. 

Den gångna veckan var 
hektisk för SPF Alebygden. 
Den första spontanvand-

ringen runt Nödingesjön 
lockade nio deltagare trots 
sviterna efter stormen Sven.

Stavgångsgänget gick 
också runt sjön då snön 
låg djup i Dammekärrster-

rängen. På lördagen medver-
kade föreningens marknads-
kommitté i julmarknaden på 
Glasbruksmuseet.

På söndagen åkte 54 
medlemmar till Vara för 
att avnjuta julkonsert med 
Malena Ernman och Åsa 
Jinder. Det var en fantas-
tisk upplevelse och ansva-
riga Els-Marie Alfredsson 
och Claes-Hugo Larsson 
fick en välförtjänt applåd för 
arrangemanget.

Vårt eget luciafirande 
arrangerades av Nol-Alafors 
kontaktkommitté. Ett full-
satt medborgarhus fick som 
vanligt njuta av skönsång 
framförd av den professio-
nella kören Kära Nån. De är 
kända och har vunnit pris i 
hela Europa.

De som vill följa med på 
resan till Rom och Sorrento 
i april bör anmäla sig snarast 
till Axel Sager eller Lennart 
Mattsson.

Lennart Mattsson

Full rulle hos SPF Alebygden
Luciafirande i SPF Alebygdens regi.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Nödinge församling önskar alla en god jul och gott nytt år!
Julhelgen i Nödinge församling
Julafton 24 december
Krubbgudstjänst i Nödinge kyrka kl.12.
oo E Zander
Julspel av barn från förskolan Noas ark. 
Alla barn som kommer får gärna vara 
änglar. 
Glögg och pepparkakor och julgodis i 
vapenhuset.                      
Midnattsmässa i Nödinge kyrka kl. 23.30 
R Bäck
Medlemmar ur Blue´n Joy 
medverkar.
Midnattsgudstjänst  i Surte 
kyrka kl. 23.30 H Hultén
Ekumeniska kören 
medverkar.  
 

Juldagen 25 december
Julotta i Nödinge kyrka kl. 7.oo R Bäck
Julotta i Surte kyrka kl. 7.oo H Hultén
David Ambrus - Klarinett

Annandag Jul  26 december
Gudstjänst i Surte kyrka kl.11.oo Å 
Andreasson 
Finsk Julgudstjänst i Surte 
kyrka kl. 13.oo S Rekola

Söndagen efter Jul 29 
december
Mässa i Nödinge kyrka 
kl.11.oo H Hultén

Nyårsafton 31 
december
Nyårsbön i Nödinge 
kyrka kl.16.oo R Bäck

Nyårsdagen 1 januari
Musikgudstjänst på Nyårsdagen i Surte 
kyrka kl.17.oo Å Andreasson 
Karin Wiberg, violin, Hanna Bendz, 
cello och Vladimir Masko, piano spelar 
musik för pianotrio av Mozart, Brahms, 
Tjaikovskij, Wirén, Andree m m

Söndagen efter Nyår 5 januari
Gudstjänst i Surte kyrka kl. 11.oo J 
Jacobsson

Trettondag jul 6 januari
”Kungafest” – Gudstjänst för stora och 
små i Nödinge kyrka kl.16.oo R Bäck
15.00 samlas vi och gör kronor och skatter 
i Församlingshemmet
16.00 blir det en enkel gudstjänst i kyrkan

fyrverkeri och dans kring granen i 
församlingshemmet.

Vår verksamhet startar igen v.3, se annons i tidningen som kommer v.2. 
Onsdagträffarna startar den 8 januari i Nödinge församlingshem 13.00 och 15 

januari i Surte församlingshem 14.00.

VINNARNA I ADVENTKRYSSET

ANETTE HÖGBERG, NÖDINGE

RONALD RUNDBERG, NOL

MARIANNE MAGNUSSON, NÖDINGE

U-B SVENSSON, ALAFORS

JANNE NORDQVIST, PRÄSSEBO

LARS LÖFBERG, LÖDÖSE

GUN-BRITT WALL, HÅLANDA

HENRY JOHANSSON, ÄLVÄNGEN

ASTRID HANSSON, BOHUS

TORE EKLUND, SKEPPLANDA

Följande personer har skickat in korrekt lösning i ”Adventskrysset” och 
dragits som vinnare av varsin trisslott. Vinnarna får lotten på posten.

Vi tackar alla som har deltagit i 
tävlingen och gratulerar vinnarna.

Alekuriren och Happydays säger tack för det 
gångna året till alla resglada läsare, som ständigt 
gör vår reseservice till en succé. Vi ses igen nästa år 
med nya resor!

Vi önskar er God Jul 
& Gott Nytt År

Vad ska du sätta ut till tomten 
på julaftons kväll?

              1. Apelsiner

              2. Gröt

              3. Godis 

Namn:  ________________________________________

  _____________________________________________

Adress:  _______________________________________

  _____________________________________________

Skicka svaret till: 
Alekuriren AB 
Göteborgsvägen 94
 446 33 Älvängen

Märk kuvertet med 
”Tävling Happydays” 

Lycka till!

Tävling för läsare av 
Alekuriren

Du har nu chansen att vinna en 2 dagars bilsemester för 2 
vuxna arrangerat av Happydays på First Hotel Ja. Läs mer 
om hotellet bredvid tävlingen. 

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan 
den 9 januari 2014. Alla läsare som svarar rätt på frågan 
är med i tävlingen.

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

2 barn 6-14 år ½ priset i förälders rum.

Vid ankomst i jan-feb ingår 
också 1 x kaffe och kaka

1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

First Hotel Ja ★★★★  
Den anrika örlogsstaden Karlskrona 
är en av kustens vackraste platser: 
Staden breder ut sig över 30 öar 
och holmar i Blekinge skärgård, 
och 1998 kom staden med på 
UNESCOs världsarvslista tack vare 
sin enastående historia och arki-
tektur. Det fantastiska läget, kun-
gamaktens praktresidens och de 
välbevarade trähusen från stadens 
glansperiod under 1700-talet gör 
Karlskrona till en perfekt week-
enddestination, speciellt om man 
frestas av historisk atmosfär, 
skärgårdsidyll och upplevelser i ett 
av Sveriges naturskönaste landskap.

City ★★★  
Kolding ligger centralt för upp-
levelser på Fyn och i hela söder 
Jylland. Här bor ni på ett mysigt 
kvalitetshotell precis vid Kolding 
Bypark och Legeparken som har 
många aktivitetsmöjligheter för 
barn och oaser för vuxna. Ni bor på 
gångavstånd till det gamla danska 
kungaslottet Koldinghus där man 
kan titta på deras utställningar.Ta 
med barnen till populära Legoland, 
badlandet Lalandia eller Givskud 
Lejonpark – ett zoo där man kör 
runt med bilen och tittar på exo-
tiska djur. 

★★★★

Endast omkring en timmes bilfärd 
från den dansk-tyska gränsen lig-
ger Friedrichstadt, som har fått 
smeknamnet “Lilla Amsterdam“ 
på grund av sin tydliga holländska 
prägel med kanaler och originella 
gavelhus.  På gångavstånd från 
marknadsplatsen och stadens 
sevärdheter hittar man det 
4-stjärniga Ringhotel Aquarium, 
idylliskt beläget strax vid stadens 
största kanal. 

Ankomst: Valfri 17/1-1/3 och 
söndag till tisdag i perioden 2/3-
27/5 2014.

Första parkett i Alperna
6 dagar i Finkenberg im Zillertal, Österr ike
Hotel Eberl ★★★★  
Blomstrande ängar, doftande skogar och bergstoppar som når ända upp till himlen - naturen i Zillertal 
är helt enkelt storslagen. Och ni kommer inte att sakna något på ert 4-stjärniga hotell. Ni har till 
exempel fri tillgång till hotellets spa-anläggning och pool, där ni kan ta ett uppfriskande dopp efter 
solrika dagar i alperna. Här är det fri transport med vandringsbussen som ser till att ni alltid lätt och 
enkelt kan nå de mest intressanta platserna i det stora nätverk av markerade vandringsleder i områ-
det. Ni bor bokstavligen talat granne med nationalparken som utgörs av bergpasset Hohe Tauern. 
Den stora klassikern i dessa trakter är bergsturen på Grossglockner Hochalpenstrasse som är ett av 
de mest besökta utflyktsmålen i Österrike. Här kommer ni upp på över 2.500 meters höjd över havet, 
och utsiktsplatserna garanterar er en hisnande naturupplevelse. Får ni lust att uppleva något utöver 
bergens vykortsidyll eller de många sommaraktiviteter som grannbyn Mayrhofen har att bjuda på, kan 
ni besöka den olympiska staden Innsbruck (70 km) med den mysiga Altstadt eller Mozarts intressanta 
födelsestad Salzburg (161 km).

Ankomst: Valfri i perioderna 1/6-5/7, 12/7-9/8 och 
16/8-13/10 2014.                                                     OBS: Kuravgift 1,50 EUR per person från 15 år per dygn.

Pris per person i dubbelrum 

från 3.549:-

salladsbar

kaka

dringsbussen mellan 
Hintertux och Finkenberg

1 barn 0-1 år gratis i föräldrars säng.
1 barn 2-5 år gratis i föräldrars rum. 
1 barn 6-11 år ½ priset. 1 barn 12-16 år 
20 % rabatt. Max. 1 extrasäng per rum.

KarlskronaMitt i DanmarkLilla Amsterdam
3 dagar i centrum3 dagar i Kolding4 dagar i Friedrichstadt, Nordtyskland

Ankomst: Fredagar i peri-
oden 10-31/1, 7/3-11/4, 25/4-
23/5 och 13/6 samt valfri i 
perioden 24/6-15/8 2014.
Endast slutstädning.

Ankomst: Måndag till fredag 
i perioden 2/1-20/6 2014.
Endast slutstädning.

Legoland

Extranatt m. frukostbuffé 
449:-

3 övernattningar från 1.549:-
5 övernattningar från 2.549:-

2 övernattningar 1.449:-
4 övernattningar 2.299:-

Extranatt m. frukostbuffé 
449:-

Vinn en semester till First Hotel Ja    

Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  Teknisk arrangör:

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 vuxna.

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Upplys reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.Bilsemester med
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JULHELGEN I VÅRA KYRKOR
4:E ADVENT - 22 DECEMBER 
S:t Peder kyrka kl 10.00
Mässa L Ingvarsson
Tunge kyrka kl 12
Familjegudstjänst med julspel L 
Ingvarsson
Hålanda kyrka 17.00  
Vi sjunger in julen L Ingvarsson
Hålanda kyrkokör
Sång: Ellenor Lorentsson, Stefan 
Malmeström,
Elin och Johanna Henricsson
Marie Lindqvist - flöjt
 
JULAFTON
Hålanda kyrka kl 10.00
Samling vid krubban J Imberg
Elin och Johanna Henricsson - sång
23.30 Midnattsgudstjänst  
V Wetterling
Ellenor Lorentsson - sång
S:t Peder kyrka kl 9.30-11.30
Julmys i kyrkan med glögg,  
pepparkakor mm
11.30 Samling vid krubban J Imberg
Ale-Skövde kyrka kl 15.30
Julbön J Imberg
Skepplanda kyrka kl 17.00
Julbön J Imberg
Skepplanda kyrkokör

JULDAGEN
Tunge kyrka kl 06.00
Julotta L Ingvarsson
Skepplanda kyrka kl 7.15
Julotta L Ingvarsson
Skepplanda kyrkokör
S:t Peder kyrka kl 11.00
Juldagsmässa L Ingvarsson
Sånger vid krubban
Emelie Thoor, mezzosopran

ANNANDAG JUL
Ale-Skövde kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa V Wetterling

SÖNDAG 29 DECEMBER
Hålanda kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa J Imberg

NYÅRSAFTON
S:t Peder kyrka kl 15.30
Nyårsbön L Ingvarsson
Skepplanda kyrka kl 17.00
Nyårsbön L Ingvarsson

NYÅRSDAGEN
Tunge kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa V Wetterling

SÖNDAG 5 JANUARI
Skepplanda kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa J Imberg
Avtackning av komminister Bengt 
Broman och kyrkvärd Monica 
Levinsson
Kyrkkaffe

TRETTONDAG JUL 6 JANUARI
Hålanda kyrka kl 10.00
Mässa sammanlyst L Ingvarsson
S:t Peder kyrka kl 17.00
Musikgudstjänst L Ingvarsson
Lödöse kyrkokör, instrumentalister

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!
Elimförsamlingen

Alafors
Års- och

administrationsmöte
Söndagen den 19/1 2014 kl 15.00

Plats: Furustugan i Alafors
Styrelsen

”Han är ingen dus-
sinmänniska” hörde 
jag en bekant säga om 

en av sina arbetskamrater. 
Förmodligen menade hon 
att han var lite speciell, men 
visst är det ett konstigt ut-
tryck? För vem skulle vilja 
beskriva sig själv som en 
dussinmänniska? Hur lika 
vi än kan tyckas vara så är vi 
ändå original, omöjliga att 
kopiera. 

När det är sagt vill jag 
ändå påstå att man skulle 
kunna använda uttrycket 
dussinmänniska om Jesus 
mor, Maria. En vanlig ton-
årstjej av enkel härkomst 
på väg att gifta sig som 
så många andra i hennes 
omgivning. Ändå blir hon 
fortfarande uppmärksam-
mad ut över hela världen ett 
par tusen år efter sin död. 

Ett besök från den him-
melska världen blev upptak-
ten till Marias kändisskap. 
När budbäraren framfört 

sitt budskap var hon beredd 
att säga ja. Hon visste inte 
då vilken glädje, men även 
lidande, det skulle innebära. 
Men hon vågade anta utma-
ningen. (Luk 1)

”Oss är en Frälsare född” 
är julens glada budskap till 
dig och mig. När Gud ska 
göra sin stora kärlek till 
världen känd tar han i första 
hand människor till sin 
hjälp. 

Av Marias liv lär vi oss att 
det inte finns någon gräddfil 
för den som vill gå Guds 
ärenden och dela sitt liv med 
Jesus. Men vi lär oss också 
att Gud kan göra stordåd 
genom vanliga enkla männ-
iskor som sätter sin tillit till 
honom. 

Marias utmaning var att 
bära Guds barn – utma-
ningen till dig och mig är att 
bli barn burna av Gud. 

Marie Nordvall
Pastor 

Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

En Gudomlig utmaning

Sune Johansson, har avli-
dit. Född 1930 och efter-
lämnar makan Anna-Lisa 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Döda

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

* 30 juli 1949

Vår underbart goa

Rebecca Torstensson

* 8 september 1989

✝ Nol 7 december 2013 

Oändligt saknad

Mamma Sirpa och Pappa Leif
Lillasyster Johanna

Hela din härliga stora släkt
och alla dina goa vänner

Den svåraste av sorger är när livet blir för kort

och en underbart härlig dotter för alltid har ryckts bort

När någon man gett liv och älskat mest av allt

så grymt kan tas ifrån en blir det ofattbart och kallt

I sorgens tunga mörker får man ta en dag i sänder

och försöka samla kraft tills ljuset återvänder

Och i all gränslös saknad så hjälper det att se

den medkänsla och omsorg som andra har att ge

Livet blir aldrig mer sig likt utan dig

Vår härligt busiga Becca

Mamma och Pappa

Minä rakastan sinua

Johanna

Begravningen kommer att hållas i Torsby kyrka, Kärna fredagen 
3 januari kl. 13.00. Alla är välkomna och även till minnesstunden

efter i Församlingshemmet. Anmälan och mer info till
Begravningstjänst tel. 0303-144 77 eller

info@begravningstjanst.se senast fredagen 27 december. 
Valfri klädsel. Lika välkommet som en blomma i ljus färg är en

gåva till Nordens Ark pg. 90 01 96-7 eller någon annan fond 
som hjälper djur.

Tack till alla för ert stöd och omtanke.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  
i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.
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JULHELGEN I VÅRA KYRKOR
4:E ADVENT - 22 DECEMBER 
S:t Peder kyrka kl 10.00
Mässa L Ingvarsson
Tunge kyrka kl 12
Familjegudstjänst med julspel L 
Ingvarsson
Hålanda kyrka 17.00  
Vi sjunger in julen L Ingvarsson
Hålanda kyrkokör
Sång: Ellenor Lorentsson, Stefan 
Malmeström,
Elin och Johanna Henricsson
Marie Lindqvist - flöjt
 
JULAFTON
Hålanda kyrka kl 10.00
Samling vid krubban J Imberg
Elin och Johanna Henricsson - sång
23.30 Midnattsgudstjänst  
V Wetterling
Ellenor Lorentsson - sång
S:t Peder kyrka kl 9.30-11.30
Julmys i kyrkan med glögg,  
pepparkakor mm
11.30 Samling vid krubban J Imberg
Ale-Skövde kyrka kl 15.30
Julbön J Imberg
Skepplanda kyrka kl 17.00
Julbön J Imberg
Skepplanda kyrkokör

JULDAGEN
Tunge kyrka kl 06.00
Julotta L Ingvarsson
Skepplanda kyrka kl 7.15
Julotta L Ingvarsson
Skepplanda kyrkokör
S:t Peder kyrka kl 11.00
Juldagsmässa L Ingvarsson
Sånger vid krubban
Emelie Thoor, mezzosopran

ANNANDAG JUL
Ale-Skövde kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa V Wetterling

SÖNDAG 29 DECEMBER
Hålanda kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa J Imberg

NYÅRSAFTON
S:t Peder kyrka kl 15.30
Nyårsbön L Ingvarsson
Skepplanda kyrka kl 17.00
Nyårsbön L Ingvarsson

NYÅRSDAGEN
Tunge kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa V Wetterling

SÖNDAG 5 JANUARI
Skepplanda kyrka kl 11.00
Pastoratsmässa J Imberg
Avtackning av komminister Bengt 
Broman och kyrkvärd Monica 
Levinsson
Kyrkkaffe

TRETTONDAG JUL 6 JANUARI
Hålanda kyrka kl 10.00
Mässa sammanlyst L Ingvarsson
S:t Peder kyrka kl 17.00
Musikgudstjänst L Ingvarsson
Lödöse kyrkokör, instrumentalister

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!
Elimförsamlingen

Alafors
Års- och

administrationsmöte
Söndagen den 19/1 2014 kl 15.00

Plats: Furustugan i Alafors
Styrelsen

”Han är ingen dus-
sinmänniska” hörde 
jag en bekant säga om 

en av sina arbetskamrater. 
Förmodligen menade hon 
att han var lite speciell, men 
visst är det ett konstigt ut-
tryck? För vem skulle vilja 
beskriva sig själv som en 
dussinmänniska? Hur lika 
vi än kan tyckas vara så är vi 
ändå original, omöjliga att 
kopiera. 

När det är sagt vill jag 
ändå påstå att man skulle 
kunna använda uttrycket 
dussinmänniska om Jesus 
mor, Maria. En vanlig ton-
årstjej av enkel härkomst 
på väg att gifta sig som 
så många andra i hennes 
omgivning. Ändå blir hon 
fortfarande uppmärksam-
mad ut över hela världen ett 
par tusen år efter sin död. 

Ett besök från den him-
melska världen blev upptak-
ten till Marias kändisskap. 
När budbäraren framfört 

sitt budskap var hon beredd 
att säga ja. Hon visste inte 
då vilken glädje, men även 
lidande, det skulle innebära. 
Men hon vågade anta utma-
ningen. (Luk 1)

”Oss är en Frälsare född” 
är julens glada budskap till 
dig och mig. När Gud ska 
göra sin stora kärlek till 
världen känd tar han i första 
hand människor till sin 
hjälp. 

Av Marias liv lär vi oss att 
det inte finns någon gräddfil 
för den som vill gå Guds 
ärenden och dela sitt liv med 
Jesus. Men vi lär oss också 
att Gud kan göra stordåd 
genom vanliga enkla männ-
iskor som sätter sin tillit till 
honom. 

Marias utmaning var att 
bära Guds barn – utma-
ningen till dig och mig är att 
bli barn burna av Gud. 

Marie Nordvall
Pastor 

Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

En Gudomlig utmaning

Sune Johansson, har avli-
dit. Född 1930 och efter-
lämnar makan Anna-Lisa 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Döda

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

* 30 juli 1949

Vår underbart goa

Rebecca Torstensson

* 8 september 1989

✝ Nol 7 december 2013 

Oändligt saknad

Mamma Sirpa och Pappa Leif
Lillasyster Johanna

Hela din härliga stora släkt
och alla dina goa vänner

Den svåraste av sorger är när livet blir för kort

och en underbart härlig dotter för alltid har ryckts bort

När någon man gett liv och älskat mest av allt

så grymt kan tas ifrån en blir det ofattbart och kallt

I sorgens tunga mörker får man ta en dag i sänder

och försöka samla kraft tills ljuset återvänder

Och i all gränslös saknad så hjälper det att se

den medkänsla och omsorg som andra har att ge

Livet blir aldrig mer sig likt utan dig

Vår härligt busiga Becca

Mamma och Pappa

Minä rakastan sinua

Johanna

Begravningen kommer att hållas i Torsby kyrka, Kärna fredagen 
3 januari kl. 13.00. Alla är välkomna och även till minnesstunden

efter i Församlingshemmet. Anmälan och mer info till
Begravningstjänst tel. 0303-144 77 eller

info@begravningstjanst.se senast fredagen 27 december. 
Valfri klädsel. Lika välkommet som en blomma i ljus färg är en

gåva till Nordens Ark pg. 90 01 96-7 eller någon annan fond 
som hjälper djur.

Tack till alla för ert stöd och omtanke.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  
i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

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

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

Säljes tomt i Lilla Edet 

Centrum. Vi har en lagom stor 
tomt på 1036 kvm i ett av lilla 
edets populäraste bostadsom-
råde. Lungt och tryggt område 
med gångavstånd till allt.
Pris 225 000:- eller bytes.
För info ring:
tel. 0704-100 444

Ö HYRA

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

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/mån. 

Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

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

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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Säljes
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Övrigt
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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

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 tack till Älväng-
ens idrottsklubb och till 
Annika och Ulf som ordnar 
den trevliga jultallriken för 
ÄIK's gamla trotjänare.

Thomas Karlsson

Ett stort tack till de lokala 
företag som varit med och 
sponsrat med vinster till vårt 
lotteri, ICA Lödöse, Studio 
4, Hälsokostbolaget, Colo-
rama, Älvfoto m. leksaker. 
Forankra samt lantmännen.

Alesimmarna

Tack

Ett hjärtligt TACK till alla 
som varit med och bidragit 
i Skepplanda Röda Kors 
basar den 23 november. 
Basaraen inbringade 38 227 
kronor. Ett särskilt TACK 
till Kerry Holmgren, vår 
auktonist.

Skepplanda Röda Kors krets

Som det sjöngs i Starrkärrs 
kyrka när julen inleddes 
den tredje advent! Julen, en 
högtid med djup historisk 
förankring och god tradi-
tion. Men så var det också 
trångt och fullsatt i kyrkan. 
Och denna välsignade 
Sabina Nilsson som verkli-

Veckans ros 
Veckans finaste julros till 
er som på något sätt spons-
rat ALEFUB's julfest den 
7/12-13. Tack till Alebyg-
gen, Ale lions, Ale Rotary, 
Allans bokhandel, Bergen-
dahls Blommor, Colorama, 
Dressman, Folktandvården 
Älvängen, Handelsbanken 
Älvängen, ICA Supermar-

ket, KB-rör, Kicks, Annika 
S, Carina B, Eva B, Eva S, 
Henrik P, Jeanette E, Karin 
L, Lena H, Linda E, Mar-
greth H, Mia H samt Bengt 
Hallberg som varje år skän-
ker marsipangrisar till oss. 
God Jul och Gott Nytt År!

önskar Ale FUB

Veckans ros till Pelle Borg-
ström för gedigen bärgar-
hjälp söndag 8/12. Ros även 
till den vänliga familjen i 
den svarta bilen (från Torp 
Kilanda) som bjöd på skjuts 
till Borgströms. Tack för all 
hjälp!

Lars-Lennart i Marka

Grattis
Rasmus

på 16-årsdagen 21/12
Kram Farmor

Grattis älskade
Mai-Li

på din 6-årsdag
den 18 december

önskar Mamma & Pappa

Grattis till
Linda

på födelsedagen 23/12
Kramar från familjen

Grattis våra älsklingar på födelsedagen!
Nathanael 3 år den 23/11 & Novalie 1 år den 25/12

Vi älskar er
Mamma & Pappa

Hipp Hipp Hurra för
Edvin

som har fyllt 10 år 21/11. 
Många grattiskramar från

Mamma & Juni
samt hela familjen.

Välkommen Edward
- inte en dag för tidigt!

Oscar, Victoria,Viola och 
Olivias lillebror föddes 16 
oktober. JÄTTETACK till 

Camilla MVC Ytterby.
Niklas och Lovisa Gustafsson

Födda 

gen får musiker och sångare 
på allra bästa humör. Ingen 
kunde missa engagemanget 
och inlevelsen. Vi som var 
där tackar för allt jobb som 
ligger bakom och för att så 
många engagerar sig för att 

ge en god jultradition sub-
stans och känsla. Varvat med 
krävande körmusik uppskat-
tas och att vi fick sjunga med 
i de gamla traditionella jul-
psalmerna. Tack! Tack!

Jan Erixon
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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

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

Säljes tomt i Lilla Edet 

Centrum. Vi har en lagom stor 
tomt på 1036 kvm i ett av lilla 
edets populäraste bostadsom-
råde. Lungt och tryggt område 
med gångavstånd till allt.
Pris 225 000:- eller bytes.
För info ring:
tel. 0704-100 444

Ö HYRA

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

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/mån. 

Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

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

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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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

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 tack till Älväng-
ens idrottsklubb och till 
Annika och Ulf som ordnar 
den trevliga jultallriken för 
ÄIK's gamla trotjänare.

Thomas Karlsson

Ett stort tack till de lokala 
företag som varit med och 
sponsrat med vinster till vårt 
lotteri, ICA Lödöse, Studio 
4, Hälsokostbolaget, Colo-
rama, Älvfoto m. leksaker. 
Forankra samt lantmännen.

Alesimmarna

Tack

Ett hjärtligt TACK till alla 
som varit med och bidragit 
i Skepplanda Röda Kors 
basar den 23 november. 
Basaraen inbringade 38 227 
kronor. Ett särskilt TACK 
till Kerry Holmgren, vår 
auktonist.

Skepplanda Röda Kors krets

Som det sjöngs i Starrkärrs 
kyrka när julen inleddes 
den tredje advent! Julen, en 
högtid med djup historisk 
förankring och god tradi-
tion. Men så var det också 
trångt och fullsatt i kyrkan. 
Och denna välsignade 
Sabina Nilsson som verkli-

Veckans ros 
Veckans finaste julros till 
er som på något sätt spons-
rat ALEFUB's julfest den 
7/12-13. Tack till Alebyg-
gen, Ale lions, Ale Rotary, 
Allans bokhandel, Bergen-
dahls Blommor, Colorama, 
Dressman, Folktandvården 
Älvängen, Handelsbanken 
Älvängen, ICA Supermar-

ket, KB-rör, Kicks, Annika 
S, Carina B, Eva B, Eva S, 
Henrik P, Jeanette E, Karin 
L, Lena H, Linda E, Mar-
greth H, Mia H samt Bengt 
Hallberg som varje år skän-
ker marsipangrisar till oss. 
God Jul och Gott Nytt År!

önskar Ale FUB

Veckans ros till Pelle Borg-
ström för gedigen bärgar-
hjälp söndag 8/12. Ros även 
till den vänliga familjen i 
den svarta bilen (från Torp 
Kilanda) som bjöd på skjuts 
till Borgströms. Tack för all 
hjälp!

Lars-Lennart i Marka

Grattis
Rasmus

på 16-årsdagen 21/12
Kram Farmor

Grattis älskade
Mai-Li

på din 6-årsdag
den 18 december

önskar Mamma & Pappa

Grattis till
Linda

på födelsedagen 23/12
Kramar från familjen

Grattis våra älsklingar på födelsedagen!
Nathanael 3 år den 23/11 & Novalie 1 år den 25/12

Vi älskar er
Mamma & Pappa

Hipp Hipp Hurra för
Edvin

som har fyllt 10 år 21/11. 
Många grattiskramar från

Mamma & Juni
samt hela familjen.

Välkommen Edward
- inte en dag för tidigt!

Oscar, Victoria,Viola och 
Olivias lillebror föddes 16 
oktober. JÄTTETACK till 

Camilla MVC Ytterby.
Niklas och Lovisa Gustafsson

Födda 

gen får musiker och sångare 
på allra bästa humör. Ingen 
kunde missa engagemanget 
och inlevelsen. Vi som var 
där tackar för allt jobb som 
ligger bakom och för att så 
många engagerar sig för att 

ge en god jultradition sub-
stans och känsla. Varvat med 
krävande körmusik uppskat-
tas och att vi fick sjunga med 
i de gamla traditionella jul-
psalmerna. Tack! Tack!

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

Gilla oss på  
Facebook

Tack för förtroendet! 
I Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2013 utsågs Ale El till 
det elhandelsföretag som har nöjdast kunder i södra Sverige och näst 
nöjdast kunder i hela Sverige. 

Tack så mycket, vi är så oerhört glada! 

www.aleel.se

God Jul &  
Gott Nytt År!

Önskar vi på Ale El


