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Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00

www.axums.se

Vi har 

tösalt och flis!

www.dansstudion.orgd t di

Vi har bl.a. streetdance, jazz, barndans aerobic gymnastics och balett.

BARNDANS
         Terminsstart 20 januari 750:-

Säkra siffror till fast pris!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

hela januari
vardagsglädje

Gäller 15/1–19/1

KLIPP!

KYCKLINGFILÉ
Ivars. 900 g. Fryst. 
Jfr. pris 43:33/kg 

Max 2 köp/hushåll 

39:-/st

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

ALPINREA

50%
RABATT

PÅ ALLA ALPINSKIDOR  
& ALPINPJÄXOR

20% RABATT 
PÅ SKIDGLASÖGON,  

HJÄLMAR, STAVAR M.M.
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Gäller på ordinarie priser och kan ej  
kombineras med andra erbjudanden eller rabatter

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Jobben
först!

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

100%
täckning

Nästa vecka: Storupplaga
Annons: 0704-38 52 58

Boka nu!



Tack för glada tillrop, 
snälla mejl, till och 
med ett och annat 

beröm via sms. Många 
noterade vårt försök att 
modernisera lokaltidningen 
du läser. Någon större revo-
lution är det inte som någon 
mycket klokt konstaterade, 
men visst är det kul med lite 
förnyelse – ungefär som att 
tapetsera om. Det blir lite 
nytt liv.

I veckans tidning kan 
ni läsa om att Ale kommun 
varit föremål för Uppdrag 
granskning. En händelse 
med mycket tragisk utgång 
väckte deras intresse kring 
hur trygghetslarmen fung-
erar inte bara i Ale, utan i 
landets alla kommuner. Fyra 
exempel tas upp, varav ett är 
från vår kommun. Med an-
ledning av programmets ge-
nomslagskraft bestämde sig 
Ale kommun för att redan 
idag (läs måndag) publicera 
alla handlingar i ärendet 
på hemsidan. Där kan du 
som är intresserad ta del av 
all fakta. Det tycker jag var 
en mycket klok gärning. 
Istället för att som många 
anklagade kommuner har 
gjort när Josefsson knackar 
på, sticka huvudet i sanden 
och sopa det mesta under 
mattan i hopp om att ingen 
ska upptäcka det, gjorde Ale 
kommun tvärtom. Allt har 
plockats fram och gjorts till-

gängligt för alla. Här finns 
händelseförloppet, kritiken, 
anmälningarna, åtgärderna 
och polisens beslut att lägga 
ner utredningen då det inte 
fanns tillräckligt starkt un-
derlag för allmänt åtal.

Att det gungar till när 
Uppdrag granskning knack-
ar på har jag full respekt för. 
Det är skickliga journa-
lister som har en förmåga 
att gräva fram det mesta. 
Problemet är bara att när 
de inte finner något som 
känns tillräckligt avslöjande 
så får jag känslan av att de 
nästan själva försöker skapa 
ett scenario. Ännu värre är 
det när saker ibland beskrivs 
i en alltför begränsad om-
fattning. För att förstå en 
händelse och varför en be-
slutsfattare har agerat på ett 
speciellt sätt skulle det ofta 
behövas betydligt mer kött 
på benen än det som återges 
i Uppdrag gransknings 
reportage. De har självklart 
begränsat med tid, men 
när kommentarer rycks ur 
sitt egentliga sammanhang 
kan de framstå som rent 
idiotiska. Den omtalade och 
omdebatterade tekniken att 
med hjälp av dold kamera 
avslöja sanningen känns i 
vissa fall också omoralisk.
Denna gång är det trygg-
hetslarmen hos våra äldre 
som står i fokus. Det är 
absolut ett område som är 

värt att granska. Hur ser 
rutinerna ut? Hur säker-
ställs funktionen? Hur ofta 
kontrolleras de och hur 
dokumenteras larmen?

Roligare att konstatera 
är att vintern har kommit. 
Alebacken är vit igen och 
därmed har kommunens 
främsta marknadsförare satt 
igång. Bara idag (måndag) 
har jag hört, läst och tittat 
på olika inslag från våra 
stora mediekanaler som 
alla har rapporterat om det 
ideella alpincentrat norr om 
Göteborg. Det är bara att 
slicka sig om munnen. Mer 
Ale åt folket!

Vintern är här

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
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susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
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ADAM ERIKSSON
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adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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 torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 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. 

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.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Välkomna
till Älvbygdens Motorklubbs 

ÅRSMÖTE
LÖRDAG 1 FEB
I Älvänges Folkets hus 
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BARNTRIKÅ 120:-/m
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Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 30 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga  

årsmötesförhandlingar medverkar
gör Lillian Skattberg och berättar 

Västgötahistorier och läser dikter.

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna

/Styrelsen

Vi har stängt 
fredag 17 januari

p.g.a. utbildning.

DIN LOKALA VOLVO/RENAULT-HANDLARE

Med vänliga hälsningar
Niclas med personal

www.hardesjobil.se

SEN 1953

Göteborgsv 56, 
Älvängen
Tel 0303-74 61 79 
Fax 0303-74 96 37  
info@hardesjobil.se

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms
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ALE. Ale kommun har 
fått sin första finskta-
lande aktör inom hem-
tjänsten.

Anne Maaninka står 
bakom företaget Anneli-
inas Hemtjänst.

– Vi erbjuder hem-
tjänst för finsktalande, 
berättar hon för Aleku-
riren.
Anneliinas Hemtjänst starta-
de upp sin verksamhet i Bor-
ås i januari och bedriver även 
verksamhet i Partille. Förra 
året blev företaget godkänt 
av Ale kommun.

– Vi är nio undersköter-
skor fördelade på de olika 
kommunerna. Vi har ett 
kontor i Borås, i övrigt är vi 
mobila, förklarar Anne Ma-
aninka.

Hemtjänst beviljas av 
kommunens biståndshand-
läggare. Lagen om valfri-
hetssystem (LOV) innebär 
att omsorgstagaren själv be-

stämmer vilka som ska utföra 
uppdraget – kommunen eller 
en privat aktör.

– All vår personal är två-
språkig, finska och svenska. 
Vi vet att det finns väldigt 
många äldre finskfödda 
som flyttade till Sverige på 
50- 60- och 70-talet för att 

arbeta. De flesta har lärt sig 
svenska, men dem som drab-
bas av demens tappar ofta 
sitt andraspråk. Det är lätt 
att bli missförstådd och så 
ska det inte behöva vara. Det 
kan vi förhindra, förklarar 
Anne Maaninka.

– Precis som i Borås och 
Partille vet vi att det finns 
brukare i Ale som efterlyser 
våra tjänster. Nu är vi igång 
och därför är det bara att 
höra av sig till oss.

Anneliinas Hemtjänst er-
bjuder samma service som 
den kommunala hemtjäns-
ten.

– Därutöver tillhandahål-
ler vi hushållsnära tjänster 
som exempelvis fönstertvätt, 
skötsel av gräsmattor och så 
vidare. Då behöver brukaren 
inte gå genom kommunen 
biståndshandläggare utan tar 
kontakt direkt med oss, av-
slutar Anne Maaninka.

JONAS ANDERSSON

Erbjuder finskspråkig hemtjänst i Ale

Anne Maaninka driver Anne-
liinas Hemtjänst som erbjud-
er finskspråkig hemtjänst i Ale 
kommun.

ÄLVÄNGEN. Barn- och 
ungdomspsykiatrin 
(BUP) konstaterade ADD 
och autism.

Föräldrarna tog strid 
för att Stefan skulle få 
en anpassad studiegång 
på specialskolan Tobias-
gården i Kungälv.

Ale kommun sa nej 
lovade istället att 
nödvändiga åtgärder på 
Aroseniusskolan skulle 
hjälpa honom att nå 
kunskapsmålen – verk-
ligheten blev en annan.

Det är en frustrerad mam-
ma till 13-årige Stefan som 
lokaltidningen träffar i 
hemmet i Älvängen. Sedan 
familjen flyttade tillbaka 
till Älvängen för sju år se-
dan har Helena Andersson 
kämpat för att sin son ska få 
samma chans att klara skol-
gången som övriga elever. 
Redan under de första åren 
förstod hon att något inte 
stod rätt till. Stefan var ofta 
ledsen, hade huvudvärk och 
vara allmänt asocial. Helena 
kontaktade BUP som under 
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det på bästa sätt. Jag utgick 
självklart från att skolan hade 
kompetens att bedöma vilka 
åtgärder som krävdes för 
att Stefan skulle klara av att 

nå kunskapsmålen, men jag 
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Fotnot: Helena Andersson och Stefan 
heter egentligen något annat.

Nekas specialskola

Sonen Stefan fick tidigt diagnosen autism och ADD. Vardagen i skolan är tuff och mamma Helena 
kämpar för att Stefan ska få gå på Tobiasgården i Kungälv, en resursskola för elever med särskilda 
behov. Ale kommun säger än så länge nej till det. Idag är Stefan bara godkänd i ett ämne, trots löfte 
om nödvändigt stöd för att klara kunskapsmålen.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Vi garanterar viktminskning!

Vill du gå 
ner i vikt?

Ring och boka tid för 
gratis infoträff!

Älvängen 0303-74 66 60

– För Stefan med autism är skolan ett helvete



första början, säger Kristina 
Hallams, enhetschef inom 
Individ och familjeomsorgen 
i Ale kommun.

Lägenheterna blir på cirka 
25 kvadrat med sovloft. Vissa 
rum kommer att ha kokmöj-
ligheter. Därutöver blir det 
ett gemensamt kök, tvättstu-
ga, kontor och så vidare.

Lägenheterna byggs i den 
gamla C-fabriken som vetter 
mot ån, i våningen ovanför 
Pelarteatern.

– Boendet i fabriken har 
prioriterats varför den andra 
etappen av Solgården har 
fått stå tillbaka. I februari 
återupptar vi emellertid det 
projektet och till hösten be-

räknar vi ha klart för inflytt-
ning i 13 lägenheter, fördelat 
på 2- 3- och 4-rummare. To-
talt ska det bli 55 lägenheter 
och tanken är att fortsätta 
med byggnationen till hös-
ten, säger Emris.

Ytterligare byggprojekt 

att rapportera om?
– Snart sätts spaden i jor-

den för en utvidgning av bo-
stadsområdet Ragnars Hage 
i Sannum. Där har vi 29 lä-
genheter idag och komplet-
terar beståndet med ytterli-
gare tolv.

VECKA 03         NUMMER 02|0404

Lägenheter för
ensamkommande 
flyktingbarn

ALAFORS. Det sjuder 
av liv och rörelse i den 
gamla spinnerifabriken.

Just nu iordningställs 
lägenheter för ensam-
kommande flykting-
barn.

Den 1 mars ska det 
vara klart för inflytt-
ning.

Ahlafors Spinneri uppfördes 
1855 och fram till 1966 ut-
gjorde textilfabriken pulsen 
i samhället. Som mest hade 
spinneriet 500 personer an-
ställda. 1994 övertog Svens-
ka Stenhus ägandet av den 

nedlagda fabriken. Lokaler-
na var då i stort behov av re-
novering.

– Vi har bytt fönster och 
fasad och skapat förutsätt-
ningar för den verksamhet 
som finns i fabriken idag, 
förklarar Emris Olsson, vd 
på Svenska Stenhus.

Numera utgör den gamla 
spinnerifabriken åter ett nav 
i samhället och verksamhe-
terna är många och av skif-
tande karaktär. I källarplanet 
återfinns Ahlafors Brygge-
rier och vidare har Nol/Al-
afors Kulturförening med 
Pelarteatern sin hemvist i 
den ståtliga tegelbyggnaden. 
Ungdomsboende, vävstuga, 
gym, replokaler för musik-
grupper, möbelförråd, la-
gerutrymme samt ett 50-tal 
hobbylokaler för personer 
som bland annat sysslar med 
veteranfordon och rallycross 
inryms också i fastigheten.

– Granne med fabriken 
ligger dessutom boulehallen.

Ahlafors fabriker fortsät-
ter att utvecklas och attra-
hera nya målgrupper. Förra 
året påbörjades färdigställan-
det av ytterligare lägenheter 
för ensamkommande flyk-
tingbarn. Ale kommun kom-
mer att stå som hyresgäst.

– Vi har sedan tio år till-
baka ett ungdomsboende 
i Ahlafors fabriker och nu 
byggs den delen ut för att 
kunna ge plats åt åtta en-
samkommande flyktingbarn. 
Vi tror på integration från 

I Ahlafors gamla spinnerifabrik återfinns en rad olika verksamhe-
ter, som bland annat teaterlokal, bryggeri och ungdomsboende. 
Nu kompletteras fastigheten med lägenheter för ensamkomman-
de flyktingbarn.

I februari återupptas projektet Solgården i Alafors. Svenska Stenhus planerar att bygga 55 nya lägenheter. Till hösten ska det vara in-
flyttningsklart i 13 av dem.

– Ahlafors fabriker
fortsätter att utvecklas

Lägenhetsområdet Ragnars Hage i Sannum ska kompletteras med 
ytterligare tolv hyresrätter.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALAFORS. Alafors sam-
hälle kommer att växa.

Ett hundratal bostäder 
ska byggas inom den 
närmaste tvåårsperio-
den.

– Självklart jättepo-
sitivt med den explo-
atering som planeras 
på orten, säger Kocak 
Djinisov, som driver 
Café Alafors.

Kocak Djinisov driver sedan 
en tid tillbaka Café Alafors. 
Efter avslutade gymnasiestu-
dier var det en ny utmaning 
som väntade honom.

– Det var tufft till en bör-
jan, men nu har jag börjat bli 
varm i kläderna. Det känns 
bättre och bättre och allt fler 

kunder börjar hitta hit, säger 
Kocak till lokaltidningen.

Framförallt är det på mor-
gontimmarna som Kocak 
Djinisov har som mest att 
göra. Hantverkare kommer 
in för att beställa smörgåsar 
och baguetter till frukostkaf-
fet.

– Jag köper färskt bröd 
varje dag och fyller dem med 
diverse godsaker. Vår kyck-
ling- och baconröra har bli-
vit en snackis och är väldigt 
eftertraktad, säger Kocak 
som också gör smörgåstårtor 
på beställning.

– Dessutom erbjuder vi 
lunch varje vardag. På me-
nyn står bland annat pytt 
i panna, kyckling- och ke-
babtallrik samt hamburgare.

Kocak tänker utnytt-
ja skyltlä-
get utmed 
Alingsåsvä-
gen för att 

få fler besökare att hitta till 
Café Alafors på Lunnavägen.

– Läget är perfekt, bara 
ett stenkast från motorvägen 
och med parkering precis 

utanför entrén. På sikt tror 
jag att verksamheten kan 
komma att snurra riktigt bra, 
avslutar Koca Djinisov.

JONAS ANDERSSON

…och caféägare välkomnar exploatering

Kocak Djinisov driver Café Alafors på Lunnavägen.

VINNARE JULKRYSSET
Mats Milder Älvängen
Kari Sokka Surte
Anette Svenneblad Älvängen
Eva Benjaminsson Alafors
Roger Åkesson Bohus
Harrys Johansson Nol
C-G Holmer Lilla Edet
Per-Ove Hansson Nödinge
Barbro Backlund Lilla Edet
Anne-marie Lindblad Skepplanda
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Marcus Karlsson på JiO Eltjänst 
kopplar ihop trådarna i en av 
de lägenheter som håller på att 
iordningställas för ensamkom-
mande flyktingbarn i Ahlafors 
fabriker.
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Ett stort varmt grattis till 
Pirjo Jutila från Nödinge 
som vunnit en 2-dagars 
bilsemester för två pers 

arrangerat av Happydays 
på First Hotel Ja.

Rätt svar: Gröt

Grattis 
PirjoJutila
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Lördag stängt Lördag stängt

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Till dig som har trygghetslarm i din bostad
Den 15 januari sänder Sveriges television 
programmet Uppdrag granskning som kommer att 
handla om kommuner och trygghetslarm.  
I programmet får Ale kommun kritik för en olycka 
hösten 2010 då en äldre man i kommunen avled 
efter att dörrlarmet inte utlöstes då mannen gick ut 
under natten.
 
Hur vi tar emot och testar larmet som du har hemma

alla larm. Personalen på larmcentralen bedömer i samtal 
med dig om du behöver hjälp av hemtjänsten eller om 

hemtjänsten ett meddelande om att de ska besöka dig 
snarast.

Alla larm kontrolleras genom att larmen automatiskt 
skickar en signal till larmcentralen en gång per dygn. 

För att larmcentralen ska veta att hemtjänsten har 
kommit till dig skickar hemtjänstpersonalen ett sms 

Alla registreringar hamnar i en lista där hemtjänsten och 

 Dörrlarm och trygghetslarm – vad är skillnaden?
Trygghetslarm är namnet på det samlade systemet 

av olika larm som du kan ha i ditt hem. Själva 
trygghetslarmet är en sändare, som skickar signaler 
till kommunens larmcentral. Dessutom kan du ha till 
exempel en larmklocka, sänglarm eller dörrlarm. De 
larmen är anslutna till sändaren – trygghetslarmet.

Har du frågor?
Vill du veta mer om hur larmen och hemtjänsten 

Ale kommunfullmäktige 
sammanträder 2014

måndag 1 september

Mötena äger rum i Medborgarhuset i Alafors och är öppna för 
allmänheten. Exakta mötestider annonseras i god tid och går 
även att finna på ale.se fram över.

Välkommen till  

Måndag 27 januari 2014 kl 18.00 i 
Medborgarhuset, Alafors.

 

 

   
Ale kommun

 

 

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

 
barnomsorgen

 

på www.ale.se  ”Blanketter”
Du kan också hämta blanketten på enheten. 

Fiber till landsbygden
För att ge så många som möjligt tillgång till bred-
band genom fiberanslutning stöttar Ales kommun 
enskilda hushåll, byalag och  föreningar som vill 
komma igång med utbyggnad av fiber.

   
Folkets hus, Lilla Edet

   

Välkommen till det möte som passar dig bäst.  

  
Bredbandssamordnare Per Persson  
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ALE. Bohus Räddnings-
tjänstförbund har 
sammanställt statistiken 
över antalet utryckning-
ar för 2013.

Glädjande nog blev 
det en osedvanligt lugn 
avslutning på fjolår-
et, inte ett enda larm 
föranlett av levande ljus 
och heller inga allvarli-
ga trafikolyckor.

– Däremot hade vi 
en hektisk vår med ett 
antal gräs- och skogs-
bränder, förklarar Hans 
Trengereid, operativ 
samordnare på BORF.

2013 innehöll inga större av-
vikelser mot året innan. Totalt 
noterades 835 larm för hela 
Bohus Räddningstjänstför-
bund varav 167 insatser för 
Nol och 57 för Surte.

– Inga dramatiska föränd-
ringar jämfört med tidigare 
år. Det vi kan konstatera är att 

nya E45 genom Ale har fått till 
följd att antalet trafikolyckor 
har minskat och även omfatt-
ningen av skadorna då olyckan 
trots allt är framme. Det beror 
naturligtvis på att det numera 
är skilda körfält på vägsträck-
an, säger Hans Trangereid.

Vårmånaderna mars, april 
och maj, genererade fler in-
satser för BORF:s brandmän 
än vad som är brukligt vid 
denna tid på året. Det var 
den extremt torra våren som 
orsakade en våg av gräs- och 
skogsbränder.

– Trots att det rådde eld-
ningsförbud under lång tid 
valde många att trotsa för-
budet. Det hjälpte inte att 
myndigheter och kommuner 
utfärdade varningar. Man ska 
definitivt ha respekt för hur 
fort elden kan sprida sig ut-
omhus, det räcker med en li-
ten vindpust, förklarar Hans 
Trengereid.

– Däremot tycks vår infor-
mationskampanj om levande 

ljus i hemmen haft en positiv 
inverkan på kommuninvånar-
na. Vi hade inte ett enda larm 
under jul- och nyårshelgen 
kopplat till detta. Det förekom 
bara ett fåtal trafikolyckor i 
vårt område, vilket vi natur-
ligtvis är tacksamma för.

Den enskilt största händel-
sen för BORF i Ale var när 
Nödinge bygdegård brann ner 
till grunden i slutet av oktober.

– Under några veckor hade 
vi flera vad polisen misstän-
ker vara anlagda bränder; 
containers och bilar. Detta är 
en larmkategori som kräver 
onödiga resurser. Vi, polisen 
och kommunen måste jobba 
tillsammans för att komma 
till rätta med problemet, säger 

Hans Trengereid.
Hur ser personalsituatio-

nen ut för BORF i Nol och 
Surte?

– Det sker en ständig re-
kryteringsprocess. Det råder 
ingen akut brist på deltids-
brandmän som det är nu, men 
vi lever i en föränderlig tid 

där förhållandena kan skifta 
snabbt. Vi försöker alltid att 
ligga lite plus på folk i Ale. In-
formation om vår rekrytering 
finns på hemsidan. Där ger vi 
också tips och råd om brand-
skydd i hemmet, avslutar Hans 
Trengereid.

JONAS ANDERSSON

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Lugn avslutning på året

Nödinge bygdegård totalförstördes i en brand i slutet av oktober. Det var den enskilt största rädd-
ningsinsatsen för Bohus Räddningstjänstförbund i Ale under 2013.

Hans Trengereid, operativ sam-
ordnare på Bohus Räddnings-
tjänstförbund.
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– Men torr vår genererade många larm

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-33 16 44 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt  
nya privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

ALE. Rälsbrottet vid Olskro-
ken, som lokaltidningen rap-
porterade om i förra numret, 
har åtgärdats och det innebär 
att tågtrafiken på Alependeln 
går som vanligt igen.  

Det var i början av förra 
veckan som Västtrafik tving-
ades reducera tågtrafiken på 
Alependeln och Bohuståget 

på grund av ett rälsbrott vid 
Olskroken i Göteborg. Tra-
fikverkets arbete med att åt-
gärda rälsbrottet tog kortare 
tid än beräknat och redan 
under torsdagseftermiddagen 
kunde tågtrafiken återgå till 
ordinarie tidtabell.

JONAS ANDERSSON

Alependeln går som vanligt

ALE. Under 2013 an-
mäldes 1 636 brott i Ale 
kommun.

Det är en ökning med 
77 anmälningar jämfört 
med året innan.

– Ale är fortfarande 
relativt förskonade 
från den grova brotts-
ligheten. Däremot finns 
det områden runt Ale 
gymnasium och Klöver-
stigen som sticker ut i 
negativ riktning där vi 
ser en storstadsmenta-
litet, säger Senad Meldo 
och Johan Anderland 
hos polisen i nordost.

Det är ingen svindlande ök-
ning men statistikrapporten 
från Polismyndigheten i Väs-
tra Götaland visar ändå på att 
brottskurvan för Ale pekar 
svagt uppåt.

– Vad vi kan konstatera är 
att pendeltågsstationerna har 
blivit nya arenor, ett nytt till-

fälle för tjuven att begå brott. 
Ta exempelvis cykelstölderna 
som sköt i höjden under som-
marmånaderna. Totalt hade 
vi 27 fler cyklar som tillgreps 
2013 jämfört med 2012. Mer-
parten skedde vid stationerna, 
förklarar Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

– Vidare har det anmälts en 
hel del klotter på Alependeln 
vilket gör att parametern för 
skadegörelse har ökat. Väst-
trafik har nolltolerens och 
anmäler varje enskilt fall av 
klotter och annan typ av ska-
degörelse, säger Lotti.

Flest larm i Nödinge
Fjolårets siffror visar att Nö-
dinge var den ort som genere-
rade flest larm till polisen, en 
ökning från 414 anmälningar 
till 452.

– Nödinge och Älvängen, 
som förra året ökade anta-
let anmälningar från 290 till 
352, är de två största orterna 

där det bor flest invånare och 
där flest personer rör sig. I 
Nödinge finns en förhårdnad 
klick där attityden hos ung-
domarna skiljer sig från övri-
ga platser i kommunen. Det 
finns två platser i polisområde 
nordost där vi ofta råkar ut för 
skadegörelse på våra fordon 
och det är Hammarkullen och 
Nödinge. Det säger en del, 
konstaterar Senad Meldo.

– I Älvängen har Resecen-
trum blivit ett tillhåll för ung-
domarna och det har medfört 
en del oroligheter i samhället. 
Ett större föräldraansvar hade 
i många fall varit önskvärt.

Hur ser drogsituationen 
ut i Ale?

– Det figurerar droger, det 
går inte att säga något annat. 
Jag vill ändå påstå att vår ung-
domsenhet har bra koll i Ale. 
SSPF-arbetet (skola, sociala, 
polis och fritid) medför att vi 
har bra bild över vilka indivi-
der det handlar om, säger Se-
nad Meldo.

– Jag vill också lyfta fram 
de så kallade fältarna, som ska 
ha cred för det arbete som de 
gör. Vidare är det en styrka 
som Ale har att ha anställda 
trygghetsvärdar på pendelsta-
tionerna.

De bilrelaterade brot-
ten minskade i fjol, däremot 
skedde fler anmälda bostads-
inbrott. Värst utsatta var in-
vånarna i Surte, Nödinge och 
Älvängen.

Ökad brottslighet i Ale

– Det är tre grupper som 
begår den här typen av brott. 
Det är ungdomar, kringre-
sande ligor och personer som 
måste finansiera sitt missbruk. 
Grannsamverkan är en fram-
gångsrik metod, men då krävs 
samtidigt ett engagemang av 
de boende. Som fastighetsä-
gare bör man sätta sig in i hur 
en tjuv resonerar. Har man en 
insynsskyddad bostad, en bak-
sida där det är kolsvart och en 
lättforcerad altandörr så bör 
vederbörande tänka till på nå-
gon form av åtgärd, säger Jo-
han Anderland.

Har larm en avskräckan-
de effekt?

– Ja, men det ska vara ett 
fullgott larm med siren och 
blixtljus på utsidan. Det gör 
grannarna uppmärksamma 

och leder även väktare och po-
lis omedelbart till rätt adress.

I slutet av oktober totalt-
förstördes Nödinge bygde-
gård i något som rubricerades 
som en mordbrand. Samma 
natt eldhärjades dessutom fem 
bilar på orten. Därutöver har 
det skett flera containers- och 
bilbränder i Ale. 

Ser polisen något sam-
band?

– Vår teori är att det är en 
och samma gärningsman. Det 
är den där sista lilla pusselbi-
ten som fattas i utredningen. 
Är det någon som sett eller 
hört något tar vi tacksamt 
emot tips. I en förlängning har 
vi emellertid gott hopp om att 
kunna gripa en gärningsman, 
avslutar Senad Meldo.

JONAS ANDERSSON

Går igenom statistiken. Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug flankeras här av polismännen 
Johan Anderland och Senad Meldo.
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ALE. Bohus Räddnings-
tjänstförbund har 
sammanställt statistiken 
över antalet utryckning-
ar för 2013.

Glädjande nog blev 
det en osedvanligt lugn 
avslutning på fjolår-
et, inte ett enda larm 
föranlett av levande ljus 
och heller inga allvarli-
ga trafikolyckor.

– Däremot hade vi 
en hektisk vår med ett 
antal gräs- och skogs-
bränder, förklarar Hans 
Trengereid, operativ 
samordnare på BORF.

2013 innehöll inga större av-
vikelser mot året innan. Totalt 
noterades 835 larm för hela 
Bohus Räddningstjänstför-
bund varav 167 insatser för 
Nol och 57 för Surte.

– Inga dramatiska föränd-
ringar jämfört med tidigare 
år. Det vi kan konstatera är att 

nya E45 genom Ale har fått till 
följd att antalet trafikolyckor 
har minskat och även omfatt-
ningen av skadorna då olyckan 
trots allt är framme. Det beror 
naturligtvis på att det numera 
är skilda körfält på vägsträck-
an, säger Hans Trangereid.

Vårmånaderna mars, april 
och maj, genererade fler in-
satser för BORF:s brandmän 
än vad som är brukligt vid 
denna tid på året. Det var 
den extremt torra våren som 
orsakade en våg av gräs- och 
skogsbränder.

– Trots att det rådde eld-
ningsförbud under lång tid 
valde många att trotsa för-
budet. Det hjälpte inte att 
myndigheter och kommuner 
utfärdade varningar. Man ska 
definitivt ha respekt för hur 
fort elden kan sprida sig ut-
omhus, det räcker med en li-
ten vindpust, förklarar Hans 
Trengereid.

– Däremot tycks vår infor-
mationskampanj om levande 

ljus i hemmen haft en positiv 
inverkan på kommuninvånar-
na. Vi hade inte ett enda larm 
under jul- och nyårshelgen 
kopplat till detta. Det förekom 
bara ett fåtal trafikolyckor i 
vårt område, vilket vi natur-
ligtvis är tacksamma för.

Den enskilt största händel-
sen för BORF i Ale var när 
Nödinge bygdegård brann ner 
till grunden i slutet av oktober.

– Under några veckor hade 
vi flera vad polisen misstän-
ker vara anlagda bränder; 
containers och bilar. Detta är 
en larmkategori som kräver 
onödiga resurser. Vi, polisen 
och kommunen måste jobba 
tillsammans för att komma 
till rätta med problemet, säger 

Hans Trengereid.
Hur ser personalsituatio-

nen ut för BORF i Nol och 
Surte?

– Det sker en ständig re-
kryteringsprocess. Det råder 
ingen akut brist på deltids-
brandmän som det är nu, men 
vi lever i en föränderlig tid 

där förhållandena kan skifta 
snabbt. Vi försöker alltid att 
ligga lite plus på folk i Ale. In-
formation om vår rekrytering 
finns på hemsidan. Där ger vi 
också tips och råd om brand-
skydd i hemmet, avslutar Hans 
Trengereid.

JONAS ANDERSSON

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Lugn avslutning på året

Nödinge bygdegård totalförstördes i en brand i slutet av oktober. Det var den enskilt största rädd-
ningsinsatsen för Bohus Räddningstjänstförbund i Ale under 2013.

Hans Trengereid, operativ sam-
ordnare på Bohus Räddnings-
tjänstförbund.
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– Men torr vår genererade många larm

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-33 16 44 
Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank

Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt  
nya privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

ALE. Rälsbrottet vid Olskro-
ken, som lokaltidningen rap-
porterade om i förra numret, 
har åtgärdats och det innebär 
att tågtrafiken på Alependeln 
går som vanligt igen.  

Det var i början av förra 
veckan som Västtrafik tving-
ades reducera tågtrafiken på 
Alependeln och Bohuståget 

på grund av ett rälsbrott vid 
Olskroken i Göteborg. Tra-
fikverkets arbete med att åt-
gärda rälsbrottet tog kortare 
tid än beräknat och redan 
under torsdagseftermiddagen 
kunde tågtrafiken återgå till 
ordinarie tidtabell.

JONAS ANDERSSON

Alependeln går som vanligt

ALE. Under 2013 an-
mäldes 1 636 brott i Ale 
kommun.

Det är en ökning med 
77 anmälningar jämfört 
med året innan.

– Ale är fortfarande 
relativt förskonade 
från den grova brotts-
ligheten. Däremot finns 
det områden runt Ale 
gymnasium och Klöver-
stigen som sticker ut i 
negativ riktning där vi 
ser en storstadsmenta-
litet, säger Senad Meldo 
och Johan Anderland 
hos polisen i nordost.

Det är ingen svindlande ök-
ning men statistikrapporten 
från Polismyndigheten i Väs-
tra Götaland visar ändå på att 
brottskurvan för Ale pekar 
svagt uppåt.

– Vad vi kan konstatera är 
att pendeltågsstationerna har 
blivit nya arenor, ett nytt till-

fälle för tjuven att begå brott. 
Ta exempelvis cykelstölderna 
som sköt i höjden under som-
marmånaderna. Totalt hade 
vi 27 fler cyklar som tillgreps 
2013 jämfört med 2012. Mer-
parten skedde vid stationerna, 
förklarar Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

– Vidare har det anmälts en 
hel del klotter på Alependeln 
vilket gör att parametern för 
skadegörelse har ökat. Väst-
trafik har nolltolerens och 
anmäler varje enskilt fall av 
klotter och annan typ av ska-
degörelse, säger Lotti.

Flest larm i Nödinge
Fjolårets siffror visar att Nö-
dinge var den ort som genere-
rade flest larm till polisen, en 
ökning från 414 anmälningar 
till 452.

– Nödinge och Älvängen, 
som förra året ökade anta-
let anmälningar från 290 till 
352, är de två största orterna 

där det bor flest invånare och 
där flest personer rör sig. I 
Nödinge finns en förhårdnad 
klick där attityden hos ung-
domarna skiljer sig från övri-
ga platser i kommunen. Det 
finns två platser i polisområde 
nordost där vi ofta råkar ut för 
skadegörelse på våra fordon 
och det är Hammarkullen och 
Nödinge. Det säger en del, 
konstaterar Senad Meldo.

– I Älvängen har Resecen-
trum blivit ett tillhåll för ung-
domarna och det har medfört 
en del oroligheter i samhället. 
Ett större föräldraansvar hade 
i många fall varit önskvärt.

Hur ser drogsituationen 
ut i Ale?

– Det figurerar droger, det 
går inte att säga något annat. 
Jag vill ändå påstå att vår ung-
domsenhet har bra koll i Ale. 
SSPF-arbetet (skola, sociala, 
polis och fritid) medför att vi 
har bra bild över vilka indivi-
der det handlar om, säger Se-
nad Meldo.

– Jag vill också lyfta fram 
de så kallade fältarna, som ska 
ha cred för det arbete som de 
gör. Vidare är det en styrka 
som Ale har att ha anställda 
trygghetsvärdar på pendelsta-
tionerna.

De bilrelaterade brot-
ten minskade i fjol, däremot 
skedde fler anmälda bostads-
inbrott. Värst utsatta var in-
vånarna i Surte, Nödinge och 
Älvängen.

Ökad brottslighet i Ale

– Det är tre grupper som 
begår den här typen av brott. 
Det är ungdomar, kringre-
sande ligor och personer som 
måste finansiera sitt missbruk. 
Grannsamverkan är en fram-
gångsrik metod, men då krävs 
samtidigt ett engagemang av 
de boende. Som fastighetsä-
gare bör man sätta sig in i hur 
en tjuv resonerar. Har man en 
insynsskyddad bostad, en bak-
sida där det är kolsvart och en 
lättforcerad altandörr så bör 
vederbörande tänka till på nå-
gon form av åtgärd, säger Jo-
han Anderland.

Har larm en avskräckan-
de effekt?

– Ja, men det ska vara ett 
fullgott larm med siren och 
blixtljus på utsidan. Det gör 
grannarna uppmärksamma 

och leder även väktare och po-
lis omedelbart till rätt adress.

I slutet av oktober totalt-
förstördes Nödinge bygde-
gård i något som rubricerades 
som en mordbrand. Samma 
natt eldhärjades dessutom fem 
bilar på orten. Därutöver har 
det skett flera containers- och 
bilbränder i Ale. 

Ser polisen något sam-
band?

– Vår teori är att det är en 
och samma gärningsman. Det 
är den där sista lilla pusselbi-
ten som fattas i utredningen. 
Är det någon som sett eller 
hört något tar vi tacksamt 
emot tips. I en förlängning har 
vi emellertid gott hopp om att 
kunna gripa en gärningsman, 
avslutar Senad Meldo.

JONAS ANDERSSON

Går igenom statistiken. Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug flankeras här av polismännen 
Johan Anderland och Senad Meldo.
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helt uppriven. Vi har ingen 
aning om hur vi ska kunna 
återställa den, men vi får väl 
pussla bäst vi kan, säger Ma-
rian Kindström och stampar 
en grästuva på plats.

Under de tre år som fa-
miljen bott i villan i Grönnäs 
har de aldrig varit med om 
något liknande och vad de 
hört, inte grannarna heller. 

– Nere på golfbanan vet 
jag att man haft en del pro-
blem med vildsvin, men inte 

här uppe. Jag älskar att ha ett 
rikt djurliv runt knuten, men 

det här är väl lite väl nära.
JOHANNA ROOS

kvadratmeter och mer än två 
tredjedelar av gräsmattan är 
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GRÖNNÄS. Marian Kind-
ström trodde knappt 
sina ögon när hon titta-
de ut genom fönstret.

Vildsvin hade bökat 
upp så gott som hela 
trädgården, närmare 
3000 kvadratmeter 
gräsmatta var totalför-
störd.

– Vi kan inte göra an-
nat än att skratta åt det, 
säger hon. 

Första gången familjen no-
terade spår efter vildsvin i 
trädgården var den 23 de-
cember. 

– Vi blev helt förskräckta 
när vi såg att gräsmattan var 
uppbökad på ett ställe, men 
då kunde vi inte ana att det 
bara var början. 

I mellandagarna fick de 
två gånger till ovälkommet 
besök och nu är så gott som 
hela trädgården förstörd.

– Tomten är cirka 4000 

Sviniga
gäster
på besök
– Vildsvin förstörde
hela trädgården

Skrattretande. Marian Kindström och hennes familj har bott i huset i Grönnäs i tre år och har aldrig varit med om något liknande. Närma-
re 3000 kvadratmeter gräsmatta har blivit totalförstört av matletande vildsvin. 

ALE. Innan jul rappor-
terade Alekuriren om 
vildsvin i Älebräcke i 
Alafors och även tidi-
gare under förra året 
har de ställt till det på 
flera håll i kommunen. 

Hur kommer det sig 
och vad vet vi egent-
ligen om de bökande 
djuren?

Åke Niklasson, ord-
förande i Ale Jakt-
vårdskrets, svarar på 
frågor om vildsvin. 

Är det ovanligt mycket 
vildsvin just nu?

– Vi har haft ett par mil-
da vintrar som varit gynn-
samma för vildsvinen och 
gjort att fler kultingar över-
levt. Därför har stammen 
ökat och då sprider de sig 
ut från sina vanliga områ-
den. Vi har haft vildsvin i 
kommunen i 15 år, men hit-
tills har stammen hållit sig 
i storskogen i Kilanda och 

Hålanda. 
Är de farliga?
– Egentligen inte, så 

länge de inte är skadade, 
men som med alla djur så 
försvarar de självklart sina 
ungar. Är man bara ute och 
promenerar så är det ing-
en fara, de är räddare för 
dig, men en sugga kan bli 
arg om till exempel en lös-
springande hund kommer 
för nära.  

Vad kan man göra för 
att skydda sin tomt?

– Elstängsel är det man 
brukar rekommendera.

Varför bökar de upp 
marken?

– Det är matsök. De äls-
kar larver, rötter och ekol-
lon. Under vissa träd, ex-
empelvis ekar, kan de hitta 
vissa larver och puppor som 
de äter.

Lägger jaktlaget extra 
kraft på att jaga vildsvi-
nen?

– De är svårjagade djur 
eftersom de är vaknare än 

många andra och dessutom 
rör sig mest på natten. Bara 
för att du är jägare innebär 
det inte att du jagar vild-
svin, men det klart att det 
kan bli mer nu när det finns 
så många. 

Vad gör man med köt-
tet?

– De flesta vildsvin ham-
nar i jägarens egen frys-
box. Det ligger nämligen 
mycket byråkrati bakom 
försäljningen av vildsvin-
skött, bland annat måste 
man först skicka tester och 
få svar på att köttet är fritt 
från trikiner (en form av 
parasiter som kan finnas 
i fläskkött) innan det kan 
lämnas vidare. 

Hur många vildsvin 
sköts under förra året i 
Ale?

– Det kan jag tyvärr inte 
svara på, men i hela landet 
var det cirka 90 000. 

JOHANNA ROOS

Dåligt bordsskick. När vildsvinen letar mat bökar de i marken och kan på kort tid förstöra gräs-
mattor och tomtmark. 

Milda vintrar bakom ökad vildsvinsstam
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Mer än bara lokaltidning

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

Välj den  
mäklare som 
har köparna!

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

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

www.svenskfast.se
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

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

ADRESS KROKÄNGSVÄGEN 230 BOAREA CA 156 M²
8 ROK ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR
TOMTAREA 723 M² ACCEPTERAT PRIS 2 990 000 KR
VISAS SÖ 19/1 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Välkomna till Nol och denna rymliga villa på Krokängsvägen
230. Huset ligger i ett av Nols mest populära områden.
Lugnt och barnvänligt med gångavstånd både till förskola,
skola, Ale Torg och pendelstation mot Göteborg.

ADRESS KROKEN ANDERS VÄG 10 BOAREA CA 105+105
M² /  6 ROK ENERGIPRESTANDA 103 KWH/M² ÅR
TOMTAREA 998 M² ACCEPTERAT PRIS 2 045 000 KR
VISAS SÖ 19/1 14.00-14.45 RING OCH BOKA 
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - LÖDÖSE
Vi kan nu erbjuda mycket välskött och nyrenoverat
enplanshus med källare och garage. Mycket bra, högt läge
och med vacker utsikt i populärt område. Nära till naturen
och med bekvämt avstånd till skolor och kommunikationer.

SURTE. Det finns här-
bärgen för människor, 
så varför inte för kat-
ter?

Grannarna Karin 
Herveus och Christina 
Beckmann i Surte gav 
hemlösa katter en fin 
julklapp. 

– Katterna ger oss 
dubbelt tillbaka, menar 
Christina.

Metoden kallas TNR – 
Trap-Neuture-Return och 
används världen över. Som 
namnet antyder går den ut 
på att fånga in för att sedan 
vårda, kastrera och vaccine-
ra hemlösa katter innan de 
skygga släpps fria igen eller 
mer sociala djur går vidare 
till ett katthem. På så sätt 
förhindrar man att bestån-
det av vildkatter växer och 
eliminerar spridningen av 
sjukdomar. 

En utgångspunkt för me-
toden är katthus som place-
ras ut på strategiska platser 
där hemlösa katter ges mat, 
skydd och daglig tillsyn. Det 
finns även möjlighet att pla-
cera ut övervakningskame-
ror och på så sätt upptäcka 
och kunna fånga in skadade 
eller sjuka individer. 

Berättelsen om Karin 
Herveus och Christina 
Beckmanns hjälteinsats bör-

jar med en katt vid namn 
Pompe af Surte. 

Han strök omkring i bo-
stadsområdet med ett stort 
sår på halsen och ingen visste 
vem som ägde honom. 

– Han fick bo i vår ved-
bod, men när det blev kall- 
are gjorde jag istället ett hål i 
förrådet och satte in ett ele-
ment. Han fick mat, en säng 
och en klösbräda och jag tog 
honom till veterinären för 
hälsokontroll och kastrering. 
Han blev allt starkare och till 
slut fick han ett nytt hem hos 
en god vän till mig, berättar 

Christina.
Tillsammans med gran-

nen Karin, som är volontär 
på Göteborgs katthjälp och 
även fungerar som jourhem, 
bestämde hon sig för att i år 
ge en julklapp till hemlösa 
katter. 

– Jag ringde tre samtal och 
på tjugo minuter hade jag 
fått tag på virke som Kung-
älvs trä sponsrade med, färg 
och plastmattor från Colora-
ma och foder från ytterligare 
ett företag. Det är helt otro-
ligt hur många det finns som 
vill hjälpa till.

På några dagar byggde 
de ihop fem katthus som de 
genom ett antal olika kattor-
ganisationer placerades ut 
i bland annat Slottsskogen 
och Tynnered.

– Det är inte omöjligt att 
TNR kan bli aktuellt även i 
Ale på ställen där det finns 
mycket förvildade katter, 
men då krävs det att närbo-
ende engagerar sig dagligen 
i djuren. 

Går man i tankar på att 
skaffa katt vill Christina upp-
muntra till att vända sig till 
ett katthem för att samtidigt 

kunna ge en hemlös katt en 
andra chans. 

– Vi känner så väldigt 
mycket för dessa små djur 

och för allt arbete ger katter-
na oss dubbelt tillbaka, säger 
Christina Beckmann.

JOHANNA ROOS

– Grannar i Surte byggde hus för hemlösa katter

Katten vilken julklapp!

En andra chans. En liten kämpe som just nu söker ett nytt hem är 
katten Toppe, som efter att ha hittats svårt medtagen med sår och 
svullnader i ansiktet, tagits omhand av den ideella organisatio-
nen Katterna på Topasgatan. Han är en äldre social herre som även 
lider av matallergier och behöver därför ett kärleksfullt och förstå-
ende hem där han kan få vara inomhus, men går gärna ut i band.

Härbärge för katter. Karin Herveus och Christina Beckmann byggde med hjälp av material från före-
tagssponsorer fem katthus där hemlösa katter får mat och skydd.
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.
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FRILIGGANDE VILLA - NOL
Välkomna till Nol och denna rymliga villa på Krokängsvägen
230. Huset ligger i ett av Nols mest populära områden.
Lugnt och barnvänligt med gångavstånd både till förskola,
skola, Ale Torg och pendelstation mot Göteborg.

ADRESS KROKEN ANDERS VÄG 10 BOAREA CA 105+105
M² /  6 ROK ENERGIPRESTANDA 103 KWH/M² ÅR
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Vi kan nu erbjuda mycket välskött och nyrenoverat
enplanshus med källare och garage. Mycket bra, högt läge
och med vacker utsikt i populärt område. Nära till naturen
och med bekvämt avstånd till skolor och kommunikationer.

SURTE. Det finns här-
bärgen för människor, 
så varför inte för kat-
ter?

Grannarna Karin 
Herveus och Christina 
Beckmann i Surte gav 
hemlösa katter en fin 
julklapp. 

– Katterna ger oss 
dubbelt tillbaka, menar 
Christina.

Metoden kallas TNR – 
Trap-Neuture-Return och 
används världen över. Som 
namnet antyder går den ut 
på att fånga in för att sedan 
vårda, kastrera och vaccine-
ra hemlösa katter innan de 
skygga släpps fria igen eller 
mer sociala djur går vidare 
till ett katthem. På så sätt 
förhindrar man att bestån-
det av vildkatter växer och 
eliminerar spridningen av 
sjukdomar. 

En utgångspunkt för me-
toden är katthus som place-
ras ut på strategiska platser 
där hemlösa katter ges mat, 
skydd och daglig tillsyn. Det 
finns även möjlighet att pla-
cera ut övervakningskame-
ror och på så sätt upptäcka 
och kunna fånga in skadade 
eller sjuka individer. 

Berättelsen om Karin 
Herveus och Christina 
Beckmanns hjälteinsats bör-

jar med en katt vid namn 
Pompe af Surte. 

Han strök omkring i bo-
stadsområdet med ett stort 
sår på halsen och ingen visste 
vem som ägde honom. 

– Han fick bo i vår ved-
bod, men när det blev kall- 
are gjorde jag istället ett hål i 
förrådet och satte in ett ele-
ment. Han fick mat, en säng 
och en klösbräda och jag tog 
honom till veterinären för 
hälsokontroll och kastrering. 
Han blev allt starkare och till 
slut fick han ett nytt hem hos 
en god vän till mig, berättar 

Christina.
Tillsammans med gran-

nen Karin, som är volontär 
på Göteborgs katthjälp och 
även fungerar som jourhem, 
bestämde hon sig för att i år 
ge en julklapp till hemlösa 
katter. 

– Jag ringde tre samtal och 
på tjugo minuter hade jag 
fått tag på virke som Kung-
älvs trä sponsrade med, färg 
och plastmattor från Colora-
ma och foder från ytterligare 
ett företag. Det är helt otro-
ligt hur många det finns som 
vill hjälpa till.

På några dagar byggde 
de ihop fem katthus som de 
genom ett antal olika kattor-
ganisationer placerades ut 
i bland annat Slottsskogen 
och Tynnered.

– Det är inte omöjligt att 
TNR kan bli aktuellt även i 
Ale på ställen där det finns 
mycket förvildade katter, 
men då krävs det att närbo-
ende engagerar sig dagligen 
i djuren. 

Går man i tankar på att 
skaffa katt vill Christina upp-
muntra till att vända sig till 
ett katthem för att samtidigt 

kunna ge en hemlös katt en 
andra chans. 

– Vi känner så väldigt 
mycket för dessa små djur 

och för allt arbete ger katter-
na oss dubbelt tillbaka, säger 
Christina Beckmann.

JOHANNA ROOS

– Grannar i Surte byggde hus för hemlösa katter

Katten vilken julklapp!

En andra chans. En liten kämpe som just nu söker ett nytt hem är 
katten Toppe, som efter att ha hittats svårt medtagen med sår och 
svullnader i ansiktet, tagits omhand av den ideella organisatio-
nen Katterna på Topasgatan. Han är en äldre social herre som även 
lider av matallergier och behöver därför ett kärleksfullt och förstå-
ende hem där han kan få vara inomhus, men går gärna ut i band.

Härbärge för katter. Karin Herveus och Christina Beckmann byggde med hjälp av material från före-
tagssponsorer fem katthus där hemlösa katter får mat och skydd.
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Köp till
 Parkeringsvärmare 

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

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

ALAFORS. Kylan har 
varit efterlängtad.

Nu på fredag ska Ale-
backens pist ligga vit.

– Vi startar upp sä-
songen med en Vaknak-
väll, säger Alebackens 
nye ordförande Jan 
Rhodén.

Fredagen den 17 januari blir 
det Vaknakväll i Alebacken. 
Traditionen hålls således vid 
liv tack vare ett samarbete 
mellan Alebacken SK, Vak-
na, Friluftsfrämjandet och 

Ale Fritid.
– Vi är naturligtvis oer-

hört glada för att det lokala 
föreningslivet vill engagera 
sig och möjliggöra ett så-
dant här arrangemang. Vi 
vet att det är uppskattat av 
våra ungdomar. Det brukar 
komma runt 500 besökare, 
säger Thomas Berggren på 
Vakna.

Alla ungdomar upp till 
20 år åker gratis. Dessutom 
bjuds alla besökare på korv 
med bröd.

– Vi ordnar också med 
skiduthyrning. Det går bra 
att förboka via vår hemsida. 
På hemsidan anmäler man 
sig också till skidskolan, som 

är öppen för barn från 10 
år och uppåt, säger Linda 
Skånberg.

Tålmodig väntan
Fjolårssäsongen inleddes 
den 9 december, men den 
milda vintern har inneburit 
en tålmodig väntan för alla 
skidentusiaster inklusive 
Alebackens medlemmar.

– Vi har gått i väntans ti-
der. Tack och lov behöver 
vi bara två dagars samman-
hängande kyla för att få ord-
ning på pisten. Vi har ett nytt 
snösystem och en ny pistma-
skin som underlättar arbetet, 
säger Jan Rhodén.

– En annan nyhet för året 

är att vi tack vare medel från 
Vaknafonden kunnat inves-
tera i figurer till vårt barn-
område. Figurerna är ett 
pedagogiskt material för den 
yngre generationen som vill 
lära sig att åka slalom.

Slutligen låter arrangören 
meddela att många vuxna 
kommer att finnas på plats i 
Alebacken på fredag. Allt för 
att skapa en trygg och triv-
sam atmosfär.

– Ale Fritid förlägger alla 
sina resurser till Alebacken 
på fredag. Vi håller stängt 
fritidsgårdarna och tar med 
ungdomarna hit istället, av-
slutar Åsa Holmbom.

– På fredag inleds skidsäsongen
Vaknakväll i Alebacken
Förväntansfulla arrangörer. Nu på fredag blir det gratis skidåkning för alla ungdomar i Alebacken. Vaknakvällen är en årligen återkommande aktivitet som brukar locka cirka 
500 besökare. Från vänster: Thomas Berggren, Åsa Holmbom, Linda Skånberg, Carina Zito-Averstedt, Jan Rhodén och Tommy Samuelsson.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 9 januari
Inbrott
I Lödöse vid Hamngatan 
upptäcker en person att 
några killar håller på att göra 
inbrott i ett källarförråd. 
När polispatrullen kommer 
till platsen kan man konsta-
tera att det varit inbrott i 
ett källarförråd och att det 
saknas en sladdvinda. Efter 
inbrottet ses en bil lämna 
platsen med ett okänt antal 
personer i.

Försök till nattligt inbrott 
på Ica Kvantum på Ale Torg. 
Brytmärken upptäcks.

Söndag 12 januari
Väsktjuv
En handväska tillgrips ur en 
bostad på Gulklövergatan i 
Nödinge. Dörren till huset är 
olåst och väsktjuven ser sin 
chans.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



brister i dokumentationen 
av hemtjänsten, kontroll av 
dörrlarmen, dokumentation 
av larmen samt uppföljning 
av beviljade insatser. Polis-
utredningen lades ned 2012 
då det inte gick att peka ut 
någon enskild person eller 
tillräcklig grund för allmänt 
åtal.

– För att åtgärda bristerna 
har kommunen bland annat 
köpt in tjänster från en be-
mannad larmcentral och an-
slutit sig till Göteborgs stads 
upphandlingsbolags avtal om 
inköp av analoga och digitala 
trygghetslarm. Vi har ock-
så i grunden reviderat vårt 
arbetssätt med dokumenta-
tion av utförda insatser inom 
hemtjänsten, säger Ellinor 
Seth, verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård i Ale.

Vad som i detalj gick 
snett på olycksnatten har 
inte kunnat klarläggas från 
kommunens sida. När polis-
utredningen startade monte-
rades larmanläggningen ner 
i bostaden innan ansvarig 
expertis på kommunen kun-

de felsöka varför den inte 
larmat när mannen gick ut.

Saknar rapport
– Polisens utredningsavdel-
ning har tittat på larmet, 
men vi har fortfarande inte 
fått någon ordentlig rapport. 
Larmet utlöstes vid hem-
tjänstens nattbesök, men av 
okänd anledning kom ingen 
larmsignal då mannen läm-
nade sin bostad. Däremot 
fungerade de då en anhörig 
utlöste larmet på morgonen 
efter tillbudet. Vad vi själva 
har kunnat konstatera är att 
vi borde ha gjort en extra 
tillsyn eftersom mannen var 
mer orolig än normalt, säger 
Ellinor Seth.

Uppdrag granskning visar 
programmet på onsdag kväll 
och med respekt för den oro 
som kan uppstå bland de 
som idag har trygghetslarm 
kommer Ale kommun öka 
tillgängligheten.

– Vi kommer att vara flera 
som är nåbara på telefon ef-
ter sändningen för att svara 
på frågor från både anhöriga 

och vårdtagare. Som vi har 
nämnt har vi sett över både 
larmutrustning och rutiner 
sedan detta hände. I privata 
hem finns inte längre några 
dörrlarm, utan vi jobbar med 
tätare tillsyn när det är be-
fogat, säger Lisbeth Tilly, 
sektorchef för trygghet och 
omsorg i Ale och tillägger:

– Vi beklagar den tragiska 
olyckan och självklart res-
pekterar vi dotterns bild av 
vad som hände hennes far. 
Vi har tagit till oss av kriti-
ken och åtgärdat bristerna. 
Det var många tråkiga om-
ständigheter kring den här 
händelsen.

För att möta nyfiken-
heten och den eventuella 
orosom programmet kan 
medföra har Ale kommun 
valt att offentliggöra samt-
liga handlingar i ärendet 
kring den 83-årige mannen. 
Anmälningar, kritik, åtgärds-
program och hemtjänstens 
dokumentation finns till-
gängligt på kommunens 
hemsida.
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BRA FINANSIERING!

Öppet måndag-torsdag 10-18, fredag 10-16, söndag 11-15

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

HUSVAGN & 
HUSBILSFEST! 

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2013-MODELLER
Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!
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I Alvhem 1–2 februari, kl 11-15

SURTE. Under hösten 
har Göteborgspolisen 
tagit emot 34 fall av 
misstänkta försök att 
förgifta hundar med 
utlagt kött.

De flesta har påträf-
fats kring Gunnilse och 
tisdagen den 7 januari 
påträffades ett miss-
tänkt grishuvud i Surte.
Grishuvudet som hittades 
av en privatperson i ter-
rängen i Surte plockades 
senare bort av hundsökför-
eningen Sindys Foundlings. 

Ännu är det inte fast-
ställt om det var förgiftat 
och enligt organisationens 
ordförande Nina Englund 
kontaktades polisen, men 
de var inte intresserade av 
att hämta det utan tyckte att 
det skulle ligga kvar.

Till Alekuriren skriver 
hon:

”Jag har ärligt talat ing-
en aning om varför det låg 

där och det luktade bara 
ruttet. Det har hittats mera 
uppblött hundfoder blandat 
med kattmat uppe vid fågel-
dammarna plus att det hit-
tats slängda köttbitar nere 
vid bostadsområdet.”

I flera fall då kött hittats 
utlagt i naturen, främst i 
trakten kring Gunnilse i 
nordöstra Göteborg, har 
man kunnat konstatera att 
det varit förgiftat med gly-
kol och minst en hund har 
dött medan flera skadats.

Enligt uppgifter till Gö-
teborgs-Posten har sam-
manlagt 34 fall av misstänk-
ta försök att förgifta hundar 
med kött anmälts till Göte-
borgspolisen sedan i höstas. 

Nina Englund uppmanar 
nu hundägare även i Surte 
till försiktighet.

”Direkt orolig tycker jag 
inte att man behöver bli, 
men uppmärksam.”

JOHANNA ROOS

Otrevligt fynd. Tisdagen den 7 januari hittade en privatper-
son ett grishuvud i terrängen i Surte. Hundsökföreningen Sindys 
Foundlings utesluter inte att det kan röra sig om ytterligare ett 
försök att förgifta hundar. 
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– Utesluter inte 
försök till hund-
förgiftning

Mystiskt köttfynd i Surte

ALE. På onsdag tar SVT:s 
Uppdrag granskning 
upp ett antal fall om 
hur trygghetslarmen 
fungerar i Sveriges 
kommuner.

Ett exempel med tra-
gisk utgång är hämtat 
från Ale kommun.

Än i dag kan ingen be-
rätta vad som gick snett 
när en 83-årig man 
lämnade sin bostad, 
ramlade, bröt höften, 
förfrös och senare avled 
av sina skador.

Den händelse som Uppdrag 
granskning sätter fingret på 
ägde rum i slutet av novem-
ber 2010. En 83-årig man 
hade tidigare under hösten 
återvänt hem efter en sjuk-
husvistelse. Kommunens 
biståndsbedömare föreslog 
inledningsvis att mannen 
skulle flytta till ett korttids-

boende, men han och hans 
närmaste valde att få bo kvar 
i bostaden. Denna försågs 
med dörrlarm på samtliga 
utgångar. Dessutom hade 
83-åringen ett trygghets-
larm. Hemtjänsten bistod 
med matleveranser och 
medicinering. Tillsyn ägde 
rum varje natt och vid det 
aktuella tillfället var hem-
tjänsten på plats vid halv tre 
på natten. Mannen upplev-
des mer orolig än normalt, 
men lämnades utan åtgärd. 
Vad som sedan hände har 
inte kunnat klarläggas. Någ-
ra fler larm har inte utgått 
under natten. Ändå hittade 
en granne 83-åringen ut-
omhus strax före klockan 
sju på morgonen. På sjukhus 
konstaterades att han ramlat 
och brutit höften. Han hade 
en misstänkt hjärtinfarkt och 
var också kraftigt nedkyld. 
Två dygn senare avled man-
nen och dottern valde då att 
polisanmäla kommunen för 
grovt tjänstefel och vållande 
till annans död.

– Jag hade upplevt sto-

ra brister i omvårdnaden 
tidigare under hösten och 
gjorde min första anmälan 
till socialstyrelsen den 4 ok-
tober. Då gällde det felaktig 
medicinering. Jag noterade 
också tidigt hur nonchalant 
man hanterade larmen. Jag 
testade själv, inte bara den 
aktuella morgonen, att sätta 
igång larmet. Det var sällan 
någon som ringde tillbaka. 
Jag ger inte mycket för kom-
munens egen utredning av 
händelsen, då det finns tre 
olika versioner. Enligt mitt 
sätt att se det har det handlat 
om efterhandskonstruktio-
ner, säger Liselotte Berg-
gren, dotter till den avlidne 
mannen.

Brister i vården
Även Ale kommun anmälde 
händelsen till socialstyrelsen 
för brister i vården och om-
sorgen av mannen. I social-
styrelsens bedömning fram-
kom flera områden där Ale 
kommun fick allvarlig kritik. 
Det handlar om samord-
ningen med primärvården, 

– Kommuners trygghetslarm i fokus

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Hur fungerar trygghetslarmen i svenska kommuner? Sveriges television och Uppdrag granskning har 
utrett frågan. Ett olyckligt exempel finns hämtat från Ale kommun.

Ale under luppen
hos Uppdrag
granskning

SVT1 onsd kl 20



brister i dokumentationen 
av hemtjänsten, kontroll av 
dörrlarmen, dokumentation 
av larmen samt uppföljning 
av beviljade insatser. Polis-
utredningen lades ned 2012 
då det inte gick att peka ut 
någon enskild person eller 
tillräcklig grund för allmänt 
åtal.

– För att åtgärda bristerna 
har kommunen bland annat 
köpt in tjänster från en be-
mannad larmcentral och an-
slutit sig till Göteborgs stads 
upphandlingsbolags avtal om 
inköp av analoga och digitala 
trygghetslarm. Vi har ock-
så i grunden reviderat vårt 
arbetssätt med dokumenta-
tion av utförda insatser inom 
hemtjänsten, säger Ellinor 
Seth, verksamhetschef för 
hälso- och sjukvård i Ale.

Vad som i detalj gick 
snett på olycksnatten har 
inte kunnat klarläggas från 
kommunens sida. När polis-
utredningen startade monte-
rades larmanläggningen ner 
i bostaden innan ansvarig 
expertis på kommunen kun-

de felsöka varför den inte 
larmat när mannen gick ut.

Saknar rapport
– Polisens utredningsavdel-
ning har tittat på larmet, 
men vi har fortfarande inte 
fått någon ordentlig rapport. 
Larmet utlöstes vid hem-
tjänstens nattbesök, men av 
okänd anledning kom ingen 
larmsignal då mannen läm-
nade sin bostad. Däremot 
fungerade de då en anhörig 
utlöste larmet på morgonen 
efter tillbudet. Vad vi själva 
har kunnat konstatera är att 
vi borde ha gjort en extra 
tillsyn eftersom mannen var 
mer orolig än normalt, säger 
Ellinor Seth.

Uppdrag granskning visar 
programmet på onsdag kväll 
och med respekt för den oro 
som kan uppstå bland de 
som idag har trygghetslarm 
kommer Ale kommun öka 
tillgängligheten.

– Vi kommer att vara flera 
som är nåbara på telefon ef-
ter sändningen för att svara 
på frågor från både anhöriga 

och vårdtagare. Som vi har 
nämnt har vi sett över både 
larmutrustning och rutiner 
sedan detta hände. I privata 
hem finns inte längre några 
dörrlarm, utan vi jobbar med 
tätare tillsyn när det är be-
fogat, säger Lisbeth Tilly, 
sektorchef för trygghet och 
omsorg i Ale och tillägger:

– Vi beklagar den tragiska 
olyckan och självklart res-
pekterar vi dotterns bild av 
vad som hände hennes far. 
Vi har tagit till oss av kriti-
ken och åtgärdat bristerna. 
Det var många tråkiga om-
ständigheter kring den här 
händelsen.

För att möta nyfiken-
heten och den eventuella 
orosom programmet kan 
medföra har Ale kommun 
valt att offentliggöra samt-
liga handlingar i ärendet 
kring den 83-årige mannen. 
Anmälningar, kritik, åtgärds-
program och hemtjänstens 
dokumentation finns till-
gängligt på kommunens 
hemsida.
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SURTE. Under hösten 
har Göteborgspolisen 
tagit emot 34 fall av 
misstänkta försök att 
förgifta hundar med 
utlagt kött.

De flesta har påträf-
fats kring Gunnilse och 
tisdagen den 7 januari 
påträffades ett miss-
tänkt grishuvud i Surte.
Grishuvudet som hittades 
av en privatperson i ter-
rängen i Surte plockades 
senare bort av hundsökför-
eningen Sindys Foundlings. 

Ännu är det inte fast-
ställt om det var förgiftat 
och enligt organisationens 
ordförande Nina Englund 
kontaktades polisen, men 
de var inte intresserade av 
att hämta det utan tyckte att 
det skulle ligga kvar.

Till Alekuriren skriver 
hon:

”Jag har ärligt talat ing-
en aning om varför det låg 

där och det luktade bara 
ruttet. Det har hittats mera 
uppblött hundfoder blandat 
med kattmat uppe vid fågel-
dammarna plus att det hit-
tats slängda köttbitar nere 
vid bostadsområdet.”

I flera fall då kött hittats 
utlagt i naturen, främst i 
trakten kring Gunnilse i 
nordöstra Göteborg, har 
man kunnat konstatera att 
det varit förgiftat med gly-
kol och minst en hund har 
dött medan flera skadats.

Enligt uppgifter till Gö-
teborgs-Posten har sam-
manlagt 34 fall av misstänk-
ta försök att förgifta hundar 
med kött anmälts till Göte-
borgspolisen sedan i höstas. 

Nina Englund uppmanar 
nu hundägare även i Surte 
till försiktighet.

”Direkt orolig tycker jag 
inte att man behöver bli, 
men uppmärksam.”

JOHANNA ROOS

Otrevligt fynd. Tisdagen den 7 januari hittade en privatper-
son ett grishuvud i terrängen i Surte. Hundsökföreningen Sindys 
Foundlings utesluter inte att det kan röra sig om ytterligare ett 
försök att förgifta hundar. 
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– Utesluter inte 
försök till hund-
förgiftning

Mystiskt köttfynd i Surte

ALE. På onsdag tar SVT:s 
Uppdrag granskning 
upp ett antal fall om 
hur trygghetslarmen 
fungerar i Sveriges 
kommuner.

Ett exempel med tra-
gisk utgång är hämtat 
från Ale kommun.

Än i dag kan ingen be-
rätta vad som gick snett 
när en 83-årig man 
lämnade sin bostad, 
ramlade, bröt höften, 
förfrös och senare avled 
av sina skador.

Den händelse som Uppdrag 
granskning sätter fingret på 
ägde rum i slutet av novem-
ber 2010. En 83-årig man 
hade tidigare under hösten 
återvänt hem efter en sjuk-
husvistelse. Kommunens 
biståndsbedömare föreslog 
inledningsvis att mannen 
skulle flytta till ett korttids-

boende, men han och hans 
närmaste valde att få bo kvar 
i bostaden. Denna försågs 
med dörrlarm på samtliga 
utgångar. Dessutom hade 
83-åringen ett trygghets-
larm. Hemtjänsten bistod 
med matleveranser och 
medicinering. Tillsyn ägde 
rum varje natt och vid det 
aktuella tillfället var hem-
tjänsten på plats vid halv tre 
på natten. Mannen upplev-
des mer orolig än normalt, 
men lämnades utan åtgärd. 
Vad som sedan hände har 
inte kunnat klarläggas. Någ-
ra fler larm har inte utgått 
under natten. Ändå hittade 
en granne 83-åringen ut-
omhus strax före klockan 
sju på morgonen. På sjukhus 
konstaterades att han ramlat 
och brutit höften. Han hade 
en misstänkt hjärtinfarkt och 
var också kraftigt nedkyld. 
Två dygn senare avled man-
nen och dottern valde då att 
polisanmäla kommunen för 
grovt tjänstefel och vållande 
till annans död.

– Jag hade upplevt sto-

ra brister i omvårdnaden 
tidigare under hösten och 
gjorde min första anmälan 
till socialstyrelsen den 4 ok-
tober. Då gällde det felaktig 
medicinering. Jag noterade 
också tidigt hur nonchalant 
man hanterade larmen. Jag 
testade själv, inte bara den 
aktuella morgonen, att sätta 
igång larmet. Det var sällan 
någon som ringde tillbaka. 
Jag ger inte mycket för kom-
munens egen utredning av 
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om efterhandskonstruktio-
ner, säger Liselotte Berg-
gren, dotter till den avlidne 
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snackar om allt möjligt och 
hittar på olika utmaningar. 
Det är kul att vara på en sta-
tion som spelar den musiken 
man själv lyssnar på. Vi beter 
oss inte som man är van att 
höra närradion. 

Vill ha tips
En annan medarbetare med 
rötter i Ale är John Eriks-
son, uppvuxen i Nol och nu-
mera kungälvsbo, som hörs 
i radion på eftermiddagarna 
tillsammans med Stefan. 

Även här är musikintresset 
stort och han är även basist i 
hårdrocksbandet Twin.

Under Pirate Rocks första 
år har stationen även hunnit 
medverka på ett antal evene-
mang, som Marstrands-tab-
beraset, Kungälvsfestivalen 

och inte minst Metaltown 
där man intervjuade band vid 
campingscenen. 

Hårdrocksinfluenserna 
till trots rapporterar man 
även från lokala sporthän-
delser, Kommunfullmäktiges 
sammanträden och andra 
nyheter från närområdet. 
Programpunkten ”Lokala 
pirater” innehåller intervju-
er och låtmaterial med lokalt 
fokus och jakten på nya för-
mågor fortsätter. 

– Vi vill gärna att folk 
skickar material till oss, vare 
sig det handlar om lokala 
band, sporthändelser eller 
nyheter från närområdet. 
Hittills har engagemanget 
varit helt otroligt och det 
känns jättekul, säger Anto-
nina.
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KUNGÄLV/ALE. Den 1 
januari 2013 klockan 
00.01 avbröts plötsligt 
Ale-Kungälvs närradio-
sändningar från pingst-
kyrkan.

In på frekvensen 
dundrade istället det 
tyska hårdrocksbandet 
Rammstein.

Sedan dess har sta-
tionen Pirate Rock bara 
vuxit och nu fortsätter 
jakten på lokala ”pira-
ter”.

En fördubbling av medar-
betare, utökade program-
punkter, tatuerare i studion, 
rapporteringar från ett flertal 
evenemang, och en lyssnar-
skara som blir allt större. 

Gänget bakom Pirate 
Rock på frekvensen 95,4 kan 
blicka tillbaka på ett premiär-
år som överträffade alla för-
väntningar, men de har inte 
legat på latsidan. Tvärtom.

– Det ligger mycket arbete 
bakom. Stationen driver vi 
helt ideellt vid sidan av våra 

vanliga jobb, men vi gör det 
för att det är så roligt. Det 
har funnits ett behov av den 
här typen av station i Ale och 
Kungälv, säger Stefan Ko-
bylinski, som tillsammans 
med dottern Antonina Ko-
bylinski och Jimmy Geft är 
initiativtagare till radiosta-
tionen Pirate Rock som sän-

der via närradion i Kungälv 
och Ale.

På bara ett år har tre blivit 
sju. En av dem är Christian 
Berntsson, bosatt i Surte, 
som hoppade på skutan i 
somras och nu leder mor-
gonprogrammet tillsammans 
med Antonina. 

– Det är riktigt roligt, vi 

NÖDINGE. Två angrepp 
inom loppet av en vecka.

Strax före fem på 
tisdagseftermiddagen 
utsattes Smycka på Ale 
Torg för ett rån.

En timma senare 
kunde en man i 25-års-
åldern gripas i Nödinge 
misstänkt för gärningen.

I förra veckans tidning kun-
de ni läsa om den rånare som 
övermannades på Smycka. 
Det var ägaren till Hälsote-
ket, Torbjörn Svahn, som 
höll kvar gärningsmannen 
till dess att polis anlände till 
platsen. Den gripne hade 
gått till attack med en ham-
mare för att förse sig med 
värdesaker från butikens 
glasmontrar.

I tisdags larmades polis 
återigen till Smycka sedan en 
man med kniv hotat persona-
len. Ingen person kom dock 
till skada. Gärningsmannen 
fick med sig kontanter samt 
några örhängen innan han 
springande lämnade butiken.

Senare på kvällen, klockan 
17.40, kunde polisen gripa 
en man i 25-årsåldern, miss-
tänkt för rånet.

JONAS ANDERSSON

NOL. Evas Matglädje har 
klappat igen.

Efter nio år i före 
detta Tudors lokaler 
stängde Eva Lundgren 
för gott vid årsskiftet.

– Jag har bolaget kvar 
och vi får väl se om jag 
dyker upp någon an-
nanstans, säger Eva lite 
hemlighetsfullt.

Evas Matglädje har varit en 
populär lunchkrog under en 
lång följd av år.

– Det roligaste med det 
här jobbet har naturligtvis 
varit kontakten med gäster-
na. Jag har haft flera stammi-
sar som har återkommit dag 
ut och dag in, berättar Eva 
Lundgren som också bedri-
vit cateringverksamhet.

Det var guldår för Evas 
Matglädje under den period 
som vägen och järnvägen 

byggdes ut i Ale. Arbetarna 
stod i kö för att mätta sina 
magar.

– Fjolåret var betydligt 
tuffare och eftersom förut-
sättningarna skulle komma 
att förändras för 2014 såg 
jag ingen annan utväg än 
att stänga. Det är emellertid 
inte otänkbart att jag tar nya 

tag i branschen vad det lider. 
Vi får se vad framtiden har 
att utvisa, säger Eva.

– Jag vill passa på att tacka 
alla kunder samt ett tack till 
Zina, min mamma och mina 
döttrar Camilla och Malin 
som har ställt upp helhjärtat 
under alla år.

JONAS ANDERSSON

Ett år med hård närradio
– Pirate Rock 
ser tillbaka
på ett lyckat 
premiärår

Nära nyheter och hård musik. Stefan Kobylinski, John Eriksson, Antonina Kobylinski, Christian Berntsson är fyra av sammanlagt sju med-
arbetare på Pirate Rock 95,4, Ale-Kungälvs närradiostation. 

Populär lunchkrog 
i Nol har stängt

Evas Matglädje i Nol klappade igen vid årsskiftet.

Smycka på Ale Torg utsattes för 
ett rån i tisdags eftermiddag. 
Det var andra gången på kort 
tid som det skedde ett angrepp 
mot butiken.
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Smycka utsatt 
för rån
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JONAS ANDERSSON
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Smycka utsatt 
för rån

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

I samarbete med Alebacken Sk, 
Friluftsfrämjandet & Ale Fritid 

GRATIS!GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!
FREDAG 17 JANUARI KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 10 år)

Kom till Alebacken 17 Januari kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar upp till 20 år åka gratis i backen.  

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

GYM 
KONDITION 
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PERSONLIG TRÄNING 
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KIDZCLUB & BARNDANS 

 UNGDOMSKORT 

SENIORKLUBB
SOL & RELAX

träna utan bindningstid!
1500 TOPPFRÄSCHA KVM FRISKVÅRD MITT I ÄLVÄNGENS NYA HANDELSPLATS

öppet 05-23

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

199
GYMKORT

KR / MÅN

TRÄNINGSBAG + FLASKA
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GYM

Vi erbjuder:
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Hur gör man nyårslöftet 
hållbart?
– Det bästa är att göra små 
förändringar, en i taget och 
inte försöka ändra allt på en 
gång. Det gäller att se lång-
siktigt och fundera över vad 
som är ett rimligt mål. Mitt 
motto har alltid varit att man 
kan äta allt, men inte alltid. 
För många förbud håller inte 
i längden. 

Om man har som mål att 
gå ner i vikt, vad har du för 
tips?
– Jag tycker att man ska fun-
dera över hur ens liv ser ut 
idag och utefter sina förut-

sättningar försöka att göra 
små förändringar. Man kan 
äta vanlig mat, men mindre 
portioner, promenera till af-
fären och så vidare. 

Vad tycker du om dieter?
– Jag är oerhört trött på die-
ter, det blir ofta så absurt. 
Det kan vara en nyckel för 
vissa personer, men för den 
stora massan tror jag inte att 
det fungerar i längden. Jag 
önskar att man kunde känna 
en kärlek till mat istället för 
att se den som ett nödvändigt 
ont. Man pratar ofta om kol-
hydrater, proteiner och fett 
istället för att se maten som 

en helhet och en källa till 
glädje. 

Vad säger du då om den 
populära 5:2-dieten? 
– Jag brukar själv prata om 
5:2, fast som i att äta bra fem 
dagar och unna sig lite extra 
två. Jag är väldigt tveksam till 
att fasta två dagar i veckan. 
För en del personer blir en 
speciell diet en livsstil som 
håller livet ut och då kanske 
det fungerar bra, men för de 
allra flesta är det en kortsiktig 
lösning. Har man inte ändrat 
sitt synsätt är det lätt att falla 
tillbaka i gamla vanor igen. 

Får du som dietist ofta 
kommentarer om vad du 
själv äter?
– Ja, det får jag ganska ofta 
och det händer såklart att 
folk sneglar i matlådan. Man 
kanske ursäktar sig med att en 
gräddsås inte är ”dietistmat”, 
men det kan det visst vara. 
Det handlar om att njuta av 
maten. 

JOHANNA ROOS

Dietisten som 
älskar mat

Avgett nyårslöfte om ett hälsosammare liv?
Kommundietisten Jenny Sallanders bästa tips är att göra en förändring åt gången. 

– Mitt motto är att du kan äta allt, men inte alltid.

JENNY SALLANDER

Ålder: 37
Bor: Nödinge
Gör: Kommundietist
Familj: Maken Johnny, Alma 6 
och Edwin 1.
Intressen: Mat i alla former, 
läsa recept, göra tårtor och 
måla i perioder. 
Äter helst: Älskar all mat, men 

vanlig svensk husmanskost är 
en favorit.
Bästa hälsotips: ”Man kan äta 
allt, men inte alltid”.
Unnar sig helst på fredags-
kvällen: Choklad.
Drömresa: Machu Picchu 
(berömd bergsby i Peru).

VECKANS PROFIL

Rean startar torsdag 16 januari!

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & UngdomskläderREA!

LV NGEN, 0303-74 60 12

Damkläder

Herrkläder

FÄR
KA HAVSKRÄFTOR

HAVSKRÄFTOR

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

HALVBAGUETTE

10:- :-29
2-PACK SEMLOR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

/ST

3 FÖR 

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

BENFRI KOTLETT
 I SKIVOR

/KG4990

KYCKLINGFILÉ 
1KG COOP

2990
/ST

5
Max 5kg/kund

:-/KG

/KG4990
FÄRSK TORSKFILÉ

GOUDAOST 29%

4990
/KG

KLÖVER

SKALDJUR TILL  

LÄGSTA DAGSPRIS!

GILLA OSS PÅ 

FACEBOOK OCH 

SE BILLIGASTE 

PRISET DÄR.

990
/HG

FRÅN DELIKATESSEN

KÄLLARRÖKT SKINKA

:-20
Max 3st/kund

500G
BLÅMOCCA

MEDLEMSPRIS

/ST

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING
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Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

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

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.

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

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB

Tobias Sigestrand 

www.tsmureri.com

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

NU TRÄNAR VI INOMHUS I ALE-HALLEN 

VILL DU OCKSÅ VARA MED 
Vi har lag från pojkar och flickor födda 2007 

till Oldboys 

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 

lags hemsidor 

NÖDINGE - SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

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:-

LEDIG 
ANNONSPLATS

LEDIG 
ANNONSPLATS

0303-22 98 83

0303-22 98 83
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BOHUS. Lilla Alespelen 
för unga friidrottare är 
redan år två för stort.

Deltagarrekordet i lör-
dagens upplaga medför 
att tävlingen nästa år 
får utökas till två dagar.

– Då kan vi dessutom 
ta med 12-15-åringarna, 
säger Bohus IF:s eldsjäl 
Per Carlsson.

Bohushallen var fylld till 
bristningsgränsen, likaså 
parkeringen utanför. Det 
var fullt tryck på läktaren, 
i caféet och på löparbanan 
gjorde deltagarna upp på 60 
meter med och utan häck. I 
stora hallen var det riggat för 
höjdhopp och kula. Publiken 
kunde följa allt live via en 
bildskärm oavsett det hände 
i hallen eller i den special-
byggda friidrottsflygeln.

– Vi fick mycket beröm 
för våra kreativa idéer redan 
första året. Nu har vi tagit 
det ett steg till och utvecklat 
arrangemanget ytterligare. 
Det ledde till att totalt 270 
unga friidrottare i åldern 
7-11 år anmälde sig, 60 av 
dem är från vår egen klubb, 
berättar Per Carlsson.

Nästa år hoppas klubben 
att lilla Alespelen blir ännu 
större, gärna två dagar, med 
deltagare från 7-15 år.

– För oss vore det perfekt. 

Vi har själva 200 aktiva i ål-
dern 6-15 år och för flera av 
dem innebär vår egen tävling 
debut. Det är lek och allvar 
på samma gång. För oss är 
det viktigt att Alespelen är 
en positiv upplevelse som in-
spirerar dem till att fortsät-
ta träna. Alla som deltar får 
medalj, dessutom får de sex 
främsta i varje gren ytterli-
gare en, säger Per Carlsson 
som gärna vill att en femte 
gren kommer med till nästa 
år.

Skissar
– Vi håller på och skissar på 
möjligheten att bygga en 
portabel längdhoppsgrop.

Bohus IF friidrott är en 
sannsaga. Sektionen startade 
upp våren 2011. På hösten 
samma år invigdes nya Bo-
hushallen, den första med en 
särskild flygel för friidrott.

– Det har haft stor bety-
delse för vår verksamhet. 
Vi har fantastiska förutsätt-
ningar och intresset har inte 
låtit vänta på sig. November 
till mars kör vi inomhus och 
maj till september utomhus. 
På sikt hoppas vi naturligtvis 
att kommunen ska satsa på 
en riktig friidrottsanlägg-
ning uppe vid Jennylund. 
Föreningen har träningar 
sex dagar i veckan för olika 
åldersgrupper. Vi är totalt 14 
ledare som hjälps åt, berättar 
Per Carlsson.

I Bohus IF är bredden vik-
tigare än toppen, men egent-
ligen hör allt samman.

– Alla deltar på sina vill-
kor och skulle vi inte satsa 
på bredden skulle vi aldrig 
få fram några talanger heller. 
När någon blir så duktig att 
det krävs experthjälp sam-
verkar vi med andra klubbar. 
Idag förfogar vi över en av 
landets största höjdhoppar-
talanger. Markus Menan-
der vann 15-årsklassen i 
DM-ungdom i Friidrottens-
hus på 1,72. Han blev även 
trea i kula. Nu gäller det 
för oss att hjälpa Markus så 
mycket vi kan med både vår 
egen kunskap och vårt nät-
verk, säger Per Carlsson.

I Lilla Alespelen skördade 
värdklubben stora framgång-
ar. Elliot Karlsson gjorde 
rent hus i sin åldersklass, P8. 
Han vann samtliga grenar. 
Leo Carlsson vann P-10 i 
kula, Linnéa Persson vann 
F11 i kula och Alma Sallan-
der vann F7 i höjd.

Till våren planerar klub-
ben ett träningsläger i Dan-
mark som vänder sig till alla 
aktiva i klubben från tio år.

Div 3 västsvenska västra
Onsala – Ale HF 32-17 (15-10)
Matchens kurrar: Jonathan Ceder-
holm 4, Fredrik Johansson 3, Marcus 
Hylander 3, Martin Olsson, Anton 
Thunberg, Mattias Johannesson och 
Johan Lövgren 1 vardera. Matchens 
kurrar: Marcus Hylander 2, Jonathan 
Cederholm 1.

Backa HK 14 155 25
IK Baltichov 14 92 22
Västra Frölunda 13 44 19
HK Halmstad 14 12 18
Rya HF 14 10 18
HK Hök 14 39 16
IK Celtic 14 29 16
Stenungsunds HK 14   3 14
Mölndals HF 14 -13 10
Onsala HK 14   2 10
Ale HF 14 -69 6
Kärra HK 12 -108 2
KFUM Ulricehamn 13 -196 2

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Bjurslätt/Tors-
landa 21-28 (6-14)
Mål NSK: Jessica Petersson 5, 
Elina Mathiasson 5, Chloe Crosby 4, 
Jessica Edler 3, Michaela Sjöstrand 
2, Linnéa Tydén Busck 2. Matchens 
kurrar: Jessica Edler 2, Elina 
Mathiasson 1.

Div 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam – Surte 6-5 
(2-2, 3-2, 1-1)
Mål SIS: Sofie Karlsson 2, Carolina 
Björkner, Emmelie Södergren, Jonna 
Leek 1 vardera. Matchens kurrar: 
Jonna Leek 3, Emmelie Södergren 2, 
Sofie Karlsson 1.

Pixbo Wallenstam 11 73 32
Sportlife Kungälv 12 33 28
Lindås IBK 10 24 25
Surte IS IBK 12 21 22
FBC Lerum 11 8 19
Lindome IBK 12 -14 18
Floda IBK 11 10 17
Kärra IBK 12 -39 9
IBK Göteborg 12 -42 9
Guldhedens IK 12 -40 5
IBF Backadalen 11 -34 3

Div 2 Göteborg
Ale IBF – Landvetter 2-16
(0-6,1-4,1-6)
Mål Ale: Fredrik Lorentzon, Martin 
Eriksson.

Div 4 Göteborg
Göteborg city – Surte IS 2-10
(0-3,1-5,1-2)
Mål SIS: Almir Mehmedgic 4, Mathias 
Larsson 3, Erik Nordqvist 1, Toni 
Hilkamo 1, Daniel Antonsson 1. 
Matchens kurrar: Oliver Engström 
3, Almir Mehmedagic 2, Daniel 
Antonsson 1.

Surte IS IBK 13 56 29
IBF Göteborg 12 21 28
Sörgårdens IBF 13 -3 24
Mölndals Övre SK 13 15 21
Sävedalens IBK 12 23 20
Hovås IBK 13 9 20
Skår IBK 12 7 18
FBC Lerum 13 -18 18
Göteborg City IBK 13 -30 15
Sportlife Kungälv 13 -31 13
Guldringen IBK 12 -8 10
Astra Zeneca IF 13 -41 6

Allsvenskan södra
Otterbäcken – Surte BK 6-5 
(4-3)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Ante 
Grip, Magnus Karlsson, Jens 
Samuelsson.

Nässjö 15 58 26
Gripen 15 63 25
IFK Motala 15 31 23
Surte BK 15 0 16
Jönköping Bandy 15 0 16
Tranås BOIS 15 5 15
Blåsut 15 5 13
Otterbäcken 15 -26 12
Lidköping 15 -12 11
Tjust Bandy 15 -38 8
Åtvidaberg 15 -51 8
Frillesås 15 -35 7

HANDBOLL

INNEBANDY

BANDY

Serieledarna kopplade greppet direkt
– Men efter paus 
tog sig Nödinge loss
NÖDINGE. Serieledan-
de Bjurslätt/Torslanda 
sprang ifrån Nödinges 
handbollsdamer i första 
halvlek.

Efter paus ryckte 
hemmalaget upp sig och 
bjöd på riktigt fin un-
derhållning, men match-
en var redan förlorad.

– Vi visade ändå för 
oss själva vad vi kan i 
våra bästa stunder, sä-
ger NSK-tränaren Tony 
Lindskog nöjt.

Det blev en hedersam för-
lust för Nödinges hand-
bollsdamer när serieledande 
Bjurslätt/Torslanda kom 
på besök i Ale gymnasium i 
söndags. Gästerna var pigga, 
rappa och fast beslutna att 
koppla ett tidigt grepp om 
matchen. Framför allt var 
det kontringsattackerna som 
fällde NSK i första halvlek. 
Hälften av Bjurslätts mål var 
på kontring.

– De är bättre tränade och 
har byggt hela sin spelidé 
på snabba omställningar. På 

den punkten kan inget lag i 
serien hota dem, men i det 
uppställda spelet hade vi bra 
koll på dem. Vi hade behövt 
vara ännu mer fokuserade på 
att stoppa deras kontrings-
spel och då krävs att vi bör-
jar springa före dem, menar 
Tony Lindskog.

Budskapet gick fram till 
tjejerna efter pausen. De blå 
eleganterna kom ut som ett 
helt nytt lag och spelade rik-
tigt fin anfallshandboll.

Springer handboll
– Bjurslätt fortsatte att 
springa handboll, vi spela-
de handboll och jag är stolt 
över hur tjejerna satte våra 
kombinationer. Vi slår serie-
ledarna i andra halvlek och 
faktum är att vi får stopp på 
deras kontringsspel som ing-
et annat lag lyckats med i år, 
kommenterar Lindskog.

Han kunde också gläd-
ja sig åt att ha storskytten 
Elina Mathiasson tillbaka i 
laget efter en lång knärehab.

– Hon stänker in sex bol-
lar på serieettan och bidrar 
enormt mycket i båda rikt-
ningarna. Vi får en helt an-
nan dimension i spelet med 
Elina.

Redan idag (läs tisdag) 

väntar en ny krävande utma-
ning. Serietvåan Önneredi-
terna borta.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Stridsmoralen var det inget fel på. Nödinges Caroline Karlsson i en 
av många dueller. Torslanda/Bjurslätt var överlägsna i första halv-
lek, men Nödinge vann den andra – poängen tog gästerna ändå 
hand om.

Jessica Edler stoppades bryskt 
av Bjurslätt försvaret, men i 
andra halvlek var det ombyt-
ta roller. Då var dock gästernas 
ledning redan för stor.
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Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge – Bjurslätt 21-28

RESULTAT

Lilla Alespelen redan för stort

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Per Carlsson, eldsjäl i Bohus IF 
friidrott, kunde konstatera att 
Lilla Alespelen slog nytt delta-
garrekord med 270 aktiva.

Kula är en av fyra grenar i Lilla Alespelen som avgörs varje år 
i Bohushallen. Nästa år hoppas Bohus IF även kunna erbjuda 
längdhopp.

NUMMER 02         VECKA 03| 17SPORT

Det går undan på 60 meter.
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GÖTEBORG. Surtes inne-
bandydamer inledde 
vårsäsongen på tuffast 
möjliga sätt, borta mot 
seriesuveräna Pixbo 
Wallenstam.

Trots förlust med 
uddamålet ska insatsen 
ses som ett styrkebe-
sked.

Nu väntar derby mot 
Sportlife Kungälv IBK 
och en sista chans att 
haka på topplagen.

Pixbo Wallenstam har efter 
elva spelade matcher fort-
farande inte förlorat. Surte 
hade dem på gaffeln, vann 
skotten med 39-25, men 
lyckades inte ta vara på chan-
serna.

– Det är surt att vi inte får 
med oss en enda poäng med 
tanke på hur matchbilden 
såg ut, men jag kan inte vara 
annat än nöjd och impone-
rad över hur tjejerna antar 
den här utmaningen. Vi mö-
ter ett mycket bra motstånd 
utan fyra ordinarie spelare. 

Linda Karlsson, Jennie 
Hedberg, My Hjelm och 
Sofia Eliasson var alla bor-
ta. Ändå är vi så oerhört nära 
att få med oss åtminstone en 
poäng, säger Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Pixbo hade hela tiden 
kommandot i målprotokol-
let, men Surte kom tillbaka 
gång på gång. Med åtta mi-
nuter kvar att spela kvittera-
de SIS på nytt och vädrade 
poäng. När det som bäst 
behövdes lyckades hemmala-
get dock samla ny kraft och 
6-5 fem minuter före slutet 
blev avgörande. Surte tog ut 
målvakten och försökte, men 
belönades inte denna gång.

– Vi skapar mängder av 
målchanser och spelade i 
numerärt överläge i tre mi-
nuter. Idrott är inte alltid 
rättvist fast det brukar jämna 
ut sig över en säsong, menar 
Pasanen som redan ser fram 
mot lördagens derby mot 
Sportlife Kungälv.

– Ska vi bråka med dem på 
allvar måste vi vinna så enkelt 
är det. Skulle vi förlora är det 
fortfarande inte omöjligt att 
nå tredjeplatsen och därmed 
få kvala. Mot Sportlife krävs 

disciplin och ett enormt fo-
kus på matchplanen. Vi vet 
vad som krävs, nu ska vi bara 
göra det i tre perioder, svarar 
taktikern Pasanen.

Från drabbningen med 
Pixbo ska nämnas att mål-

vakten Lisa Persson svarade 
för en straffräddning i bör-
jan av tredje perioden. Sofie 
Karlsson blev tvåmålsskytt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

VECKA 03         NUMMER 02|18 SPORT

POJKAR 03 10:00 
NÖDINGE – Trollhättan
POJKAR 03 10:50 
Stenungsund– Ale
POJKAR 03 12:00 
Ale – NÖDINGE
POJKAR 03 12:50 
Stenungsund – Trollhättan

POJKAR 03 14:00 
Stenungsund – NÖDINGE
POJKAR 03 14:50 
Ale – Trollhättan

NÖDINGE SPORTHALL SÖN 19 JANUARI

E

www.laget.se/nodingesk

VECKANS
 MATCHER 

Ale Torg

BARN
Måndagar - start 20/1

Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

Torsdagar - start 23/1
Gympa med mycket lek, 7-9 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 23/1
Gympa för lite äldre barn, 10-12 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Under v 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad. Avgift: Vuxna 
och ungdomar 600kr, barn 300kr för 12v. Ingen föranmälan!

Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim
Gympa våren 2014

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 20/1

Vattengympa 19.45-20.45 
Skepplanda Simhall. Ledare: Ammi Westlund

Tisdagar - start 21/1
Konditionspass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ida Edvardsson 

Lördagar - start 25/1
Medelpass med viktstänger 10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda.  
Ledare: Liselotte Persson & Anki Olsson

Söndagar - start 26/1
Medelpass  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Uddamålet mot seriesuveränerna

INNEBANDYLÖRDAG 

DERBY!

B O H U S H A L L E N  1 8  J A N U A R I

SURTE IS IBK – FBC LERUM

SURTE IS IBK – SKIBK
(SPORTLIFE KUNGÄLVS INNEBANDYKLUBB)

HERRAR DIV 3 12.30

DAMER DIV 2 14.45

Parkera på grusplan vid hallen

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER
ALE GYMNASIUM

 SÖNDAG 19 JANUARI 16.45

Herr div3 Ale HF - Kärra HK

EL FIXARNA I ALE

Lördag 18/1 kl 14.30
Ale Gymnasium

Div 4 damer

Ale IBF – Skår IBK 

www.aleibf.se
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Div 2 Göteborg damer
Pixbo – Surte IS IBK 6-5

RESULTAT

– Knapp förlust för Surtes damer

Jonna Leek var Surtes främste spelare i den jämna drabbningen 
med seriesuveräna Pixbo Wallenstam som vägrar förlora.

A
R

K
IV

B
IL

D
: A

LL
A

N
 K

A
R

LS
SS

O
N

Onsala körde över Ale HF – nu väntar ödesmatch
KUNGSBACKA. Det blev 
ett bryskt uppvaknande 
för Ale HF efter julvilan.

Onsala körde över 
gästerna utan pardon.

Nu väntar ödesmatch 
mot Kärra.

Ale HF kan inte längre 
vara säkra på ett division tre 
kontrakt. Magplasket mot 
Onsala gjorde att Ale tap-
pade mark. När nästjumbon 

Kärra HK kommer till Ale 
gymnasium på söndag krävs 
det seger.

Onsala som Ale besegra-
de hemma tidigare i höst 
skaffade sig snabbt ett över-
tag och redan i paus var det 
fem mål mellan lagen. Om 
den första var dålig, blev det 
inte bättre i andra halvlek. 
Slutresultatet med 15 bollar 
i näsan mot ett av seriens 
bottenlag får rankas som sä-
songens sämsta insats.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 västsvenska västra
Onsala HK – Ale HF 32-17

RESULTAT

Ale HF är nere för räkning. Nu gäller det att 
resa sig mot Kärra på söndag.
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GÖTEBORG. Surtes inne-
bandydamer inledde 
vårsäsongen på tuffast 
möjliga sätt, borta mot 
seriesuveräna Pixbo 
Wallenstam.

Trots förlust med 
uddamålet ska insatsen 
ses som ett styrkebe-
sked.

Nu väntar derby mot 
Sportlife Kungälv IBK 
och en sista chans att 
haka på topplagen.

Pixbo Wallenstam har efter 
elva spelade matcher fort-
farande inte förlorat. Surte 
hade dem på gaffeln, vann 
skotten med 39-25, men 
lyckades inte ta vara på chan-
serna.

– Det är surt att vi inte får 
med oss en enda poäng med 
tanke på hur matchbilden 
såg ut, men jag kan inte vara 
annat än nöjd och impone-
rad över hur tjejerna antar 
den här utmaningen. Vi mö-
ter ett mycket bra motstånd 
utan fyra ordinarie spelare. 

Linda Karlsson, Jennie 
Hedberg, My Hjelm och 
Sofia Eliasson var alla bor-
ta. Ändå är vi så oerhört nära 
att få med oss åtminstone en 
poäng, säger Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Pixbo hade hela tiden 
kommandot i målprotokol-
let, men Surte kom tillbaka 
gång på gång. Med åtta mi-
nuter kvar att spela kvittera-
de SIS på nytt och vädrade 
poäng. När det som bäst 
behövdes lyckades hemmala-
get dock samla ny kraft och 
6-5 fem minuter före slutet 
blev avgörande. Surte tog ut 
målvakten och försökte, men 
belönades inte denna gång.

– Vi skapar mängder av 
målchanser och spelade i 
numerärt överläge i tre mi-
nuter. Idrott är inte alltid 
rättvist fast det brukar jämna 
ut sig över en säsong, menar 
Pasanen som redan ser fram 
mot lördagens derby mot 
Sportlife Kungälv.

– Ska vi bråka med dem på 
allvar måste vi vinna så enkelt 
är det. Skulle vi förlora är det 
fortfarande inte omöjligt att 
nå tredjeplatsen och därmed 
få kvala. Mot Sportlife krävs 

disciplin och ett enormt fo-
kus på matchplanen. Vi vet 
vad som krävs, nu ska vi bara 
göra det i tre perioder, svarar 
taktikern Pasanen.

Från drabbningen med 
Pixbo ska nämnas att mål-

vakten Lisa Persson svarade 
för en straffräddning i bör-
jan av tredje perioden. Sofie 
Karlsson blev tvåmålsskytt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

VECKA 03         NUMMER 02|18 SPORT

POJKAR 03 10:00 
NÖDINGE – Trollhättan
POJKAR 03 10:50 
Stenungsund– Ale
POJKAR 03 12:00 
Ale – NÖDINGE
POJKAR 03 12:50 
Stenungsund – Trollhättan

POJKAR 03 14:00 
Stenungsund – NÖDINGE
POJKAR 03 14:50 
Ale – Trollhättan

NÖDINGE SPORTHALL SÖN 19 JANUARI

E

www.laget.se/nodingesk

VECKANS
 MATCHER 

Ale Torg

BARN
Måndagar - start 20/1

Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

Torsdagar - start 23/1
Gympa med mycket lek, 7-9 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 23/1
Gympa för lite äldre barn, 10-12 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Under v 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad. Avgift: Vuxna 
och ungdomar 600kr, barn 300kr för 12v. Ingen föranmälan!

Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim
Gympa våren 2014

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 20/1

Vattengympa 19.45-20.45 
Skepplanda Simhall. Ledare: Ammi Westlund

Tisdagar - start 21/1
Konditionspass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ida Edvardsson 

Lördagar - start 25/1
Medelpass med viktstänger 10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda.  
Ledare: Liselotte Persson & Anki Olsson

Söndagar - start 26/1
Medelpass  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Uddamålet mot seriesuveränerna

INNEBANDYLÖRDAG 

DERBY!

B O H U S H A L L E N  1 8  J A N U A R I

SURTE IS IBK – FBC LERUM

SURTE IS IBK – SKIBK
(SPORTLIFE KUNGÄLVS INNEBANDYKLUBB)

HERRAR DIV 3 12.30

DAMER DIV 2 14.45

Parkera på grusplan vid hallen

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER
ALE GYMNASIUM

 SÖNDAG 19 JANUARI 16.45

Herr div3 Ale HF - Kärra HK

EL FIXARNA I ALE

Lördag 18/1 kl 14.30
Ale Gymnasium

Div 4 damer

Ale IBF – Skår IBK 

www.aleibf.se
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Div 2 Göteborg damer
Pixbo – Surte IS IBK 6-5

RESULTAT

– Knapp förlust för Surtes damer

Jonna Leek var Surtes främste spelare i den jämna drabbningen 
med seriesuveräna Pixbo Wallenstam som vägrar förlora.
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Onsala körde över Ale HF – nu väntar ödesmatch
KUNGSBACKA. Det blev 
ett bryskt uppvaknande 
för Ale HF efter julvilan.

Onsala körde över 
gästerna utan pardon.

Nu väntar ödesmatch 
mot Kärra.

Ale HF kan inte längre 
vara säkra på ett division tre 
kontrakt. Magplasket mot 
Onsala gjorde att Ale tap-
pade mark. När nästjumbon 

Kärra HK kommer till Ale 
gymnasium på söndag krävs 
det seger.

Onsala som Ale besegra-
de hemma tidigare i höst 
skaffade sig snabbt ett över-
tag och redan i paus var det 
fem mål mellan lagen. Om 
den första var dålig, blev det 
inte bättre i andra halvlek. 
Slutresultatet med 15 bollar 
i näsan mot ett av seriens 
bottenlag får rankas som sä-
songens sämsta insats.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 västsvenska västra
Onsala HK – Ale HF 32-17

RESULTAT

Ale HF är nere för räkning. Nu gäller det att 
resa sig mot Kärra på söndag.
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K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

LÖRDAG 25 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

FRÅGOR/ANMÄLAN TILL 
mats@wbits.se 
Tel: 0725-71 10 02
Sista anmälningsdag fredagen 
den 17:e Januari

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

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

Göteborgs Handbollförbund rekommenderar, 
att i den mån det är möjligt: spelas 1 halvlek 
för tjejerna och 1 halvlek för killarna. Tjejerna 
startar matchen! Om man för att få fullt lag 
måste ta in en tjej/kille kan dessa inte dess-
utom spela i sin ordinarie halvlek.  
Dock är det inte tillåtet att placera en kille 

som målvakt under tjejernas halvlek. 
Antal spelare samtidigt på banan är 5 stycken, 
endast en av dessa får vara innanför  
målgården som målvakt. 
Vi spelar med ”mjuka bollar” 
Bästa 2 klass och 3 klass går vidare till 
finalspel i Göteborg till våren

Spelplats: Älvängens Kulturhus (Idrottshallen)

DANSA PÅ SPORTLIFE
BOKA NU! START I JANUARI

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

MUSIC 
MOVEMENT 

FUN!

MUS
MOVE

FU

SÄKRA 
DIN
PLATS!
BESÖK VÅR HEMSIDA 
FÖR MER INFORMATION 
OCH BOKNING

 

ALLSVENSK BANDY

LÖRDAG 18 JANUARI 

14.00Ale Arena

Matchen arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
NÄSSJÖ IF

OBK slog Surte igen
OTTERBÄCKEN. Histori-
en upprepade sig.

Otterbäcken förlorar 
ogärna mot Surte på 
hemmaplan.

Precis som i fjol vann 
OBK med uddamålet.

Ales bandyvänner minns 
med visst missmod hur Sur-
te BK förlorade seriefinalen 
på Otterstrand förra året. Då 
gick ridån ner och allsvensk 
bandy såg avlägset ut, men 
efter förlust i kvalspelet mot 
Blåsut kom till sist ändå en 
förfrågan från bandyförbun-
det. Falus BS hade valt att 
tacka nej till sin plats. Därför 
blev det även i år spel mellan 
Otterbäcken och Surte. Det 
första mötet lagen emellan 
gick i Ale Arena med Surte 
som segrande lag. Därför 
fanns det en stor portion 
optimism även inför borta-
mötet.

Lördagens drabbning på 
Otterstrand blev som väntat 
mycket jämn, men faktum 
är att hemmalaget var i led-
ningen hela vägen. Surte fick 
ägna sig åt att jaga. Lagen 
följdes åt till 3-3, men strax 
före pausvilan klämde Da-
niel Svedberg in 4-3, vem 
annars? Samme man utöka-
de också ledningen till 5-3 på 
straff direkt i andra halvlek. 

Efter det kom gästerna ald-
rig ikapp. Det hjälpte inte att 
tränare Jonny Samuelsson 
kunde räkna in nio missade 
frilägen. Bollen ville inte in 
eller Surte förmådde inte 
sätta dit den. 

Drama
Ett visst drama blev det ändå 
när Magnus Karlsson redu-
cerade till 6-5 minuten före 

slutsignalen.
Nu väntar hårdträning 

med fokus på avslut. Hörn-
skyttet måste också förbätt-
ras. Av tolv hörnor lyckades 
inte Surte förvalta någon. 
OBK däremot gjorde mål på 
hälften av sina.

– Vi gör säsongens bästa 
match, men förlorar ändå. 
Idrotten är inte alltid rättvis, 
säger Jonny Samuelsson till 

klubbens hemsida direkt ef-
ter slutsignalen.

På lördag kommer ett av 
seriens två topplag, Nässjö 
IF, på besök. Första mötet 
slutade 8-5 till smålänning-
arna, men Surte var bra med 
den gången också.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Allsvenskan södra
Otterbäcken – Surte BK 6-5

RESULTAT

Surte BK påmindes på nytt om hur svårt det är att vinna på klassiska Otterstrand. Det blev precis som 
i fjol en bitter uddamålsförlust. Jens Samuelsson var en av de som hittade rätt mot Otterbäcken.

Mästare i futsal
DM-mästare. Kajin Talat och Jihad Nashabat från Nödinge var 
nyckelspelare i föreningen Gothia Futsal som vann DM-finalen 
över FC Ibra i Valhalla. Båda var målskyttar i matchen som fick 
avgöras på straffar, där dundrade Jihad in ett avgörande mål. 
Framgången innebär att laget nu är kvalificerat för SM.



NÖDINGE. Torsdagen 
den 30 januari är det 
premiär för Flashdance 
The Musical på Chinate-
atern i Stockholm.

I rollistan återfinns 
den tidigare alebon 
Susanna Säfsund (f d 
Susanna Lindström).

– Vi repar intensivt, 
sex dagar i veckan och 
har gjort så sedan slutet 
av november, berättar 
Susanna för lokaltid-
ningen.

Om ett par veckor sker 
Skandinavienpremiären 
av musikalen Flashdance. 
Flashdance är berättelsen 
om den unga kvinnan Alex 
Owens, som vill lämna det 
tunga industriarbetet och 
uppfylla sina drömmar inom 
danskonsten. Föreställning-
en vilar på dansnummer och 
naturligtvis filmens 80-tals-
hits som ”What a feeling”, 
”Maniac”, ”Gloria” och ”I 
love rock´n roll”.

– Musikalen är mycket 
bättre än filmen. Det är en 
helt annan upplevelse och 
storyn lyfts fram på ett be-
tydligt mer tilltalande sätt, 
säger Susanna Säfsund som 
har sällskap på scenen av 
bland andra Karl Dyall, Siw 
Malmqvist, Linus Wahl-
gren, Rennie Mirro och 
Hanna Lindblad.

Susanna Säfsund levde 
sina fyra första år i Bohus 
innan familjen flyttade till 
Nödinge. Efter avslutade 

studier på musikalgymnasiet 
i Kungälv bar det i väg till 
Göteborg. Det var i sam-
band med att Susanna blev 
antagen till yrkeslinjen för 
Musikal på Balettakademin i 
Gamlestaden.

– Jag gick ur Balettakade-
min 2001 och jag hade turen 
att få jobb direkt i musikalen 
RENT. Den spelades på tea-
ter Göta Lejon i Stockholm 
så det blev en flytt till huvud-
staden för mig. Med RENT 
åkte vi även ut på Rikstea-
terns turné och avslutade sen 
med att gästspela på Göte-
borgsOperan 2003.

Susanna blev kvar i Stock-
holm och fortsatte därefter 
att arbeta som musikalartist 
i olika sammanhang, produ-

cerade egna shower för Silja 
Line under några år.

– Sedan flyttade jag till 
Holland och jobbade som 
programledare för TV3 – 
Lyckochansen och Jackpot 
som sändes två gånger om 
dagen, förklarar Susanna 
som efter återkomsten till 
Sverige frilansat som sång-
erska under de senaste åtta 
åren.

– Jag har dansat och körat 
bakom alla tänkbara Melodi-
festivalartister. Ett minnes-
värt jobb var som körsång-
erska och dansare på Ace of 
Bases världsturné 2007-09, 
som satte punkt för deras 
era. Det var en fantastisk 
resa, säger Susanna.

Flashdance
Sedan slutet av förra året lig-
ger allt fokus på premiären 
av Flashdance. Susanna har 
en ensembleroll och kom-
mer att vara, som hon be-
skriver det själv, överallt och 
ingenstans samtidigt.

– Jag kommer att dansa, 
sjunga, vara eskortflicka, bal-
lerina, stålverksarbetare och 
bartender. Jag är även in-
hoppare för tre större roller 
vilket är en utmaning. Det är 
således många repliker som 
ska sitta.

Mamma och pappa har 
Susanna kvar i Nödinge. 
Hon brukar fara hem och 
hälsa på dem ett par gånger 
om året.

– Jul- och nyårsfirandet 
fick emellertid ske i huvud-
staden eftersom jag knappast 
har varit ledig någonting. 
Familjen får åka till Nödinge 
igen när allting har lugnat 
ned sig. Det är roligt att se 
hur Ale kommun har utveck-
lats under de senaste åren, 
det är skillnad som natt och 
dag från det att man själv var 
ung och gick i skolan. Den 
nya vägen och pendeltåget 
har blivit ett jättelyft, avslu-
tar Susanna Säfsund.

JONAS ANDERSSON
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– Tidigare alebon aktuell på Chinateatern

Susanna laddar
för premiär

SUSANNA SÄFSUND

Ålder: Blir 36 år i februari.
Bor: I Nacka utanför Stock-
holm.
Familj: Man och två grabbar 
på 3 och 9 år.
Yrke: Musikalartist/sång-
erska.
Favoritmusik: Jag är 
allätare.
Senaste sedda film: Såg 
”Turbo” på bio.
Nyårslöfte: Att inte stressa 
och att skratta mycket.
Motto i livet: Ingenting är 
omöjligt!

Hanna Lindblad (Alex Owens), Linus Wahlgren, Susanna Säfsund, Siw Malmqvist, Karl Dyall och Rennie 
Mirro i samspråkar mellan repetitionerna av Flashdance The Musical.

Susanna Säfsund (f d Susan-
na Lindström) är uppväxt i Ale, 
men bor numera i Stockholm 
där hon gjort sig ett namn som 
musikalartist.

Everyone deserves a break.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
*Alla erbjudanden gäller 7/1–5/2 2014. 50% på dagsturer till Danmark (ord pris fr 99:-). 200:- rabatt på kryss till Kiel (ord pris fr 699:-) 
  samt 50% på bilen (ord pris fr 995:-). Ange erbjudandekoden VINTERREA. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Dagstur
 fr 49:- /�person
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Ett minnesvärt 
jobb var som 
körsångerska 
och dansare på 

Ace of Bases världstur-
né 2007-09.
SUSANNA SÄFSUND

Nu kör vi igång vårens 
kurser i Linedance!
Söndagar Folkets hus, Älvängen start 2 jan
Prova-på söndagen den 26 jan kl.15.30 (gratis) 
Grundkurs/nybörjare 15.30–17.00
Nivå 1 17.15–18.45
Nivå 2–3 19.00–20.30

Måndagar Fredkullasalen, Kungälv start måndag 20 jan
Grundkurs forts. 18.30–20.00

Årsmöte: 23 mars 14.00, Älvängen Folketshus! 

Dansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:
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För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:

NUMMER 02         VECKA 03| 21NÖJE

ALE. Vårens kulturpro-
gram startar upp den 
här veckan.

På onsdag visas den 
första av totalt sex 
lunchfilmer i Ale gym-
nasium.

Bäbismys är en annan 
återkommande aktivi-
tet, som inleds med en 
sagostund i Skepplanda 
bibliotek på måndag.

Kulturverket har nu snick-
rat ihop programmet för de 
närmaste månaderna och där 
vi kan konstatera att utbudet 
domineras av lunchfilmer 
och bäbismys.

– Filmklubben Ale Cine-
ma har blivit väldigt populär 
och besöksantalet ökade för 
varje tillfälle som vi hade 
under hösten. I vår spänner 
vi bågen och ger sex bioför-
eställningar och startar med 
Hotell Marigold. Monica 
Z, Jakten, Anna Karenina 
och Mitt liv med Liberace 
är andra bokade titlar. Vi 
avrundar filmvåren på val-
borgsmässoafton och då är 
det fritt fram för filmklub-
bens medlemmar att tycka 
till. Filmvalet kommer att 
meddelas i början av april, 
berättar kultursamordnare 
Sofie Pheiffer Rittfeldt.

Bäbismys arrangeras på 
biblioteken i Skepplanda, 
Surte och Nödinge. Vad ska 
bäbisen äta, bäbisrytmik, och 
boktips för föräldrar är några 
av temarubrikerna.

– Jag skulle vilja slå ett 
litet extra slag för ämnet 
Hållbart familjeliv i Skepp-
landa bibliotek, måndagen 
den 3 februari. Då kommer 
chefredaktören för Camino, 
Johanna Stål, och pratar om 
hur vi tillsammans kan skapa 
en grönare, godare och skö-
nare framtid, säger kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

Barnteater
Barnteater blir det vid upp-
repade tillfällen. I februari 
visas ”Fröken och fräken – 
Alla får vara med” av Moni-
ca Norén, den 8 mars kom-
mer ”Min kralliga kamrat” 
med Big Wind till tv-studion 
i Nödinge.

– Två kralliga kamrater i 
tweedkostym och keps. En 
kappsäck full av kassettband 
och kex. De två kompisarna 
tar med publiken på ett kalas 
i tonernas tecken, förklarar 
Lisa Haeger.

Lördagen den 5 april häl-
sar Lasse-Majas detektivbyrå 
på i teatersalongen. 

– Martin Widmarks po-
pulära pusseldeckare har bli-
vit operamusikal. De kluriga 
barnen Lasse och Maja, som 
brukar lösa alla möjliga fall i 
Valleby, får här en riktig nöt 
att knäcka, säger Lisa Ha-
eger som också låter hälsa 
att Lennarts listor – en ac-
tionhistoria med musik och 
spänning, gör entré senare i 
vår.

Kulturprogrammet för 
skolorna är också fastställt. 

Det blir bland annat mu-
sikteater för de yngsta och 
författarbesök i årskurs 5 och 
7. Petrus Dahlin respektive 
Olivia Bergendahl besöker 

kommunens skolor för att 
berätta om sitt författarskap 
och leda workshops.

JONAS ANDERSSON

– En salig blandning
av aktiviteter

Vårens kulturprogram fastställt

Lars Hjertner sjunger ur Lassa-Majas detektivbyrå, som blivit ope-
ramusikal. Lördagen den 5 april visas föreställningen i Ale gymna-
siums teatersalong.

Författaren Olivia Bergendahl besöker skolelever i årskurs 7 i 
slutet av januari.

FO
TO

: L
U

D
V

IG
 D

U
R

E
G

Å
R

D
FO

TO
: T

IL
O

 S
TE

N
G

E
L

LILLA EDET. En stor rock 
n’ roll-show med myck-
et nostalgi utlovas när 
The Cadillac Band gästar 
Åsbräcka bygdegård lör-
dagen den 25 januari. 

– Det blir mycket 
Elvis blandat med bland 
annat Ricky Nelson, 
Johnny Cash och Carl 
Perkins, säger band-
medlemmen Ulf Nilsson.

De har spelat tillsammans 

under många år och håller 
de gamla rock n’ roll-legen-
dernas musik levande. 

Varje år gör The Cadillac 
Band mellan 70 och 80 spel-
ningar, men ännu har de inte 
tröttnat.

– Vi gör det med hjärtat 
och för att vi tycker så myck-
et om det vi gör, säger Ulf 
Nilsson.

Under årets första turné 
gästar de Åsbräcka bygde-
gård i Lilla Edet lördagen 
den 25 januari och med sig 

har de bland andra Janne 
Lucas Persson, Little Ger-
hard, Claes-Göran Heder-

ström, Gert Engstrand och 
Alicia Helgesson.

JOHANNA ROOS

– The Cadillac Band bjuder på nostalgi
Rock n’ roll till Lilla Edet

Nostalgishow. När The Cadillac Band drar ut på årets första turné 
kommer de till Åsbräcka bygdegård i Lilla Edet lördagen den 25 ja-
nuari. 

Stralsund och Rügen
4 dagar i Stralsund, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeresmuseum Stralsund

Stralsunder Spielbank

Stadens imponerande siluett med gotiska torn som vakar över kull-
ersten och korsvirkesidyll samt alla shoppingmöjligheterna och ett 
händelserikt uteliv på stadens caféer gör att staden verkligen är 
värdt ett besök.

Samtidigt är Stralsund porten till den vackra ön Rügen med den 
branta kritklippan, långa strandpromenader och fina gamla badort-
er. Åk över bron eller med båt från hamnen för att uppleva borgen 
Kap Arkona eller den 117 meter höga Königsstuhl som är en av 
Tysklands mest besökta sevärdheter. Stralsund och Rügen är ett 
minnesvärt möte med hansastadsromantik, hav och härligt frisk luft. 

Det tjusiga 4-stjärniga hotellet har restaurang, lobbybar, garage (mot 
avgift), hiss, fitnessrum och bastu. Via hotellet får man rabatt på 
greenfee, bowling, badland och stadens akvarium - mer information 
får du i receptionen vid ankomst.  

Max. 1 barn 0-6 år gratis i föräldrars säng.
Max. 3 barn 7-12 år ½ priset i föräldrars rum.

På hotellet har du möjligheten! Turerna blir 
genomförda så länge man är min. 2 personer. Anmälan föregår på 
hotellet - där kan ni också få mer information om segelturen.   

1 km.  
 42 km   

 Valfri t.o.m. 21/12 samt 25/12-28/12 2014. 
 Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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ÄLVÄNGEN. Vårens första 
utställare på Repslagarmu-
seet blir Göta Älvdalens 
Konstförenings Konstnärs-
sektion. Det finns bara en 
konstförening till som har 
sin egen konstnärssektion.

40-årsjubileet firades 
2010. För närvarande finns 
29 medlemmar; målare, 
grafiker, textilare och skulp-
törer, alla olika i sitt uttryck, 
boende runt Göta älvdalen.

Utställningens namn ”Mi-
niutställning 30x30” är ingen 
tillfällighet. Utställningen 
är anpassad till utställnings-
hallen som egentligen är 
för liten för att få med alla 
konstnärers verk. Därför 
har konstnärssektionen lagt 
ett tema, miniformat, som 
konstnärerna får följa och 
som fungerar för lokalen.

Tanken är att man skall 
jobba med ytan som är högst 
30x30 med ramen inräknad. 
Det blir nya utmaningar för 
de flesta, för fyrkantsforma-
tet är inte det vanligaste. Att 
jobba med det lilla formatet 
kan vara utmanande för 
många. De flesta av konst-
närerna är vana att jobba 
med större format. Eftersom 
gruppen jobbar med öppen 
inbjudan vet vi inte förrän 
på vernissagedagen vilka 
konstnärer vi kommer att få 
se. Det kommer att bli en 

spännande utställning med 
många överraskningar.

Vernissage sker söndag-

en den 19 
januari och 
utställning-
en pågår 
till och 
med den 23 
februari. Ödehus – en akvarell signerad Päivi Auvinen.

Medlemmar ur Göta Älvdalens Konstförenings 
Konstnärssektion. 

Miniutställning på Repslagarmuseet

Öd h k ll i d Päi i A i

HÅLANDA. I förra veckan 
träffades ett antal grannar 
i Hålanda hos Trolledalens 
Hantverk för att sy till behö-
vande i Manduar, Gambia.

– Vi träffades med en hel 
massa tyg och sedan klippte 
och sydde vi små kassar, tro-
sor och tygbindor till kvin-
norna i Gambia. Detta skall 
sedan skickas till Aspeboda 
Foundation For Children i 
Borlänge för vidarebeford-
ran till Gambia, berättar 
Ingela Berntsson.

– AFFC har tidigare fått 
två lådor med likadant inne-
håll från oss i Ale och vi 
kommer fortsätta att skicka 
lådor med jämna mellanrum. 
Det ger oss tillfälle att träf-
fas för att använda överblivet 
tyglager samt hjälpa kvinnor 
som lever i stor fattigdom, 
avslutar Ingela Berntsson.

JONAS ANDERSSON

Ingela Berntsson driver Troll-
backens Hantverk i Hålanda.
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Syr till
behövande
i Gambia

Veckans naturvandring 
började innan vi kommit 
till starten. En älgko med 
kalv spärrade vägen vid 
bron i Nödinge. Efter 
en stund tog drog de sig 
dock tillbaka och vi kunde 
fortsätta till mötesplatsen 
vid Nödinge station. Här 
väntade ett tjugotal ivriga 
vandrare.

Efter den senaste ti-
dens regn beslöt vi oss för 
att gå runt Nödingesjön. 
Vi fikade efter Hallback-
en. Vid norra ändan av 
sjön rinner en bäck som 
är något besvärlig att 
passera. Turligt nog gick 
vi medsols kring sjön. 
I annat fall kunde vi ha 
åkt på ändan i gyttjan. 
Vi sänder en vädjan till 
kommunens ansvariga om 
att göra något åt det. En 
ringa kostnad skulle göra 
att fler utnyttjar denna 
vackra vandringsled.

Eva Jönsson informe-
rade om lunch på Burgår-
dens restaurangskola och 
besök på Världskultur-
museet.

Den här veckan tar vi 
tåget till Bohus och går 
ridvägen till Nödinge.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
vandrar i Nödinge

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.

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19
Entre: 100:-

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Wolf of Wall Street
Onsdag 15 januari kl 19

Entré 80 kr

Bamse och tjuvstaden
Söndag 19 januari kl 15

The Secret life of Walter Mitty
Söndag 26 januari kl 18
Onsdag 29 januari kl 19

Entré 80 kr

Philomena
Söndag 19 januari kl 18
Onsdag 22 januari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
www.fotoklok.se

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

 
  

 

 

 
 

    Våga prova på kl. 18.30 (gratis) 
         

               Onsdagen 22 jan.  Surte församlingshem    
               

              Torsdagen  23 jan. Ale gymnasium i Nödinge 
               

          Söndagen        26 jan.       Ale gymnasium i Nödinge 
         

            Ingen föranmälan, tag med dansvänliga skor, ej svärtande.   
            

                      Nybörjarkurs på onsdagar i Surte eller söndagar i Nödinge.    

Ann-Gret & Roger    0303-96 567 /   0706-39 65 67 

Mari-Ann & Ulf    031- 65 44 64 / 0707-87 57 01 
Hemsida: www.surteswingers.org
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planteringar av blommor 
och buskar. Kanske något 
som våra lokala företag kan/
bör vara intresserade av att 
sponsra! En verkligt bra 
reklamplats! Det är ju idag 
en tråkig rondell som är det 
första man ser vid infarten 
till våra samhällen. 

Målsättningen är att 
skapa ett vackrare och färg-
gladare Ale. Utan skräp och 

klotter! Men med inbjudan-
de planteringar! 

Jan A Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

FÖLJ VÄSTLÄNKENS FRAMVÄXT VIA MEJL!

Västlänken är en del 
av Västsvenska paketet.

Byggandet av pendeltågstunneln och de nya stationerna i 
Göteborg närmar sig. Målet är minskad trängsel, snabbare 
resor, bättre miljö, nya utvecklingsmöjligheter för staden och 
ökade pendlingsmöjligheter i ett växande Västsverige. Men vägen 
dit är fylld av etappmål som påverkar stadsbilden i Göteborg.  
 Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som händer? Anmäl dig 
till vårt nyhetsbrev på www.trafi kverket.se/vastlanken
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Helge Malmgren i 
Hålanda har ställt 
frågan i förra 

numret av Alekuriren ”hur 
mycket den nya handelsplat-
sen i Älvängen har kostat 
skattebetalarna”.

Frågan föranleds av att 
”Uddevalla kommun lade 
ut flera hundra miljoner för 
att locka IKEA till Torps 
köpcentrum”. Mitt enkla och 
raka svar är: Ale kommun 

har inte 
betalt 
en enda 
krona 
för och 
i denna 
etable-
ring! 
Varför 
skulle vi 
göra det? 

Det 
var 
entre-
prenören 
Bengt 
Bengts-
son som 
ägde 
området 
och som 

också sålde området till 
SEFA AB som i sin tur har 
exploaterat det helt på egen 
hand och risk. Ale kommun 
ägde ett litet stycke mark i 
utkanten av området och det 
såldes för cirka 3 miljoner 
kronor. Kommunen har ock-
så fått flera 100 000 kronor 
för bygglov, anslutningsav-
gifter för vatten och avlopp 
med mera, allt enligt samma 
prislista som gäller för alla. 

SEFA AB har investerat 
ca 100 miljoner kronor i 
projektet som beräknas ge 
bortåt 200 personer varak-
tiga jobb när allt är klart. 
Under byggtiden anlitas 
många lokala entreprenörer, 
vilket också ger jobb åt folk 
i vår kommun! När allt är 
klart (området strax norr om 
Handelsplatsen har också 
köpts in av SEFA AB från Ale 
kommun till marknadspris) 
kan vi erbjuda aleborna att 
handla på hemmaplan i stäl-
let för att åka till Backaplan 
med mera. Detta stimulerar 
också utvecklingen av den 
norra delen av Ale kom-
mun! Allt utan att en enda 
kommunal krona behöver in-

vesteras. Detta är ett projekt 
jag känner stolthet för att ha 
varit inblandad i från allra 
första början! Det tror jag 
Helge kan vara också!

 Jan A Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Länsstyrelsen har, 
efter anmälan av 
Leif Hansson (sö-

kanden) om klagomål på 
hur kommunen hanterat 
detaljplan och ansökan 
om förhandsbesked, 
riktat kritik mot nämn-
den för dess hantering av 
ärendena (ovan).

 Som vald ordförande 
med det politiska och 
juridiska ansvaret för 
nämndens beslut kan jag 
inget annat göra än hålla 
med och instämmer fullt 
ut i Länsstyrelsens beslut 
om kritik mot nämnden.

 Nämnden har, efter 
att under ärendebe-
redningen kommit till 
insikt om att området 
runt Vimmersjön måste 
skyddas från exploatering 
och nödvändigheten 
av att restaurera den 
svårt övergödda och 
populära badsjön och 
bevara området runt 
sjön som en grön lunga 
i det framväxande, nya 
Nödinge, hanterat och 
skött dessa ärenden 
dåligt, för att inte säga 
klandervärt. Nämnden 
har inte motiverat sina 
beslut på ett korrekt sätt.

 Jag beklagar detta 
och ber å Samhällsbygg-
nadsnämndens vägnar 
sökanden Leif Hansson 
om ursäkt.

Jan A Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

En av Samhällsbygg-
nadsnämndens flera 
målsättningar har 

varit att skapa ett nytt Ale 
där det offentliga rummet 
ska var snyggt och inbjudan-
de. Våra allmänna platser 
skall vara något vi alla ska 
kunna vara stolta över. Vi 
har systematiskt skapat 
nya gröna ytor med nya 
planteringar av både träd, 
buskar och blommor. Gamla 
asfaltsytor har gjorts om till 
attraktivare stenbelagda ytor 
med insprängda rabatter, vi 
jagar slarviga fastighetsägare 
som missköter sina ytor med 
förfulande upplag i öppna 
lägen med hot om vite, vi 
skapar tillgänglighet till 
Göta Älv och bygger upp 
mindre naturparker där man 
kan grilla, lägga i sin båt, vi 
skapar vandrings- och cykel- 
och ridleder både utmed 
älven och i vår vackra natur. 

Varför? Man kan inte bli 
annat än ledsen när man 
ser hur litet en del bryr sig 
om och uppskattar våra 
parkarbetares, både kom-

munala och entreprenörers, 
ansträngningar att lyfta vår 
kommun från ett grått och 
trist samhälle till ett grönare 
och vackrare ställe att bo 
och vistas i. Dikeskanter och 
rabatter är fulla med kastat 
papper, plastpåsar, muggar, 
tomflaskor, ölburkar. Och 
fulla soppåsar i plast som 
helt enkelt bara kastats ur 
någons bil! Man hittar papp-
brickor från McDonalds 
med urdruckna muggar, 
förpackningar, servetter 
med mera snyggt ställda i 
vägkanten som helt klart 
bara ställts dit när man käkat 
färdigt i bilen! 

Vi är hittills varit hyfsat 
förskonade från allvarligt 
klotter och det klotter som 
gjorts på Ale Els transfor-
matorstationer har snabbt 
tagits bort, men det kommer 
säkert mer av den varan 
när övrig förfulning och 
nedskräpning har nått högre 
nivåer! Varför gör folk så 
här? Varför uppskattar vi 
inte att vårt samhälle hålls 
snyggt? 

Jag har därför begärt 
en handlingsplan för att 
försöka stävja dessa sabotage 
mot vårt samhälle och vid 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskotts möte nu på 
torsdag ska vi diskutera 
åtgärder. Bland annat ska vi 
se till att det finns snabba 
insatser till klottersanering 
för erfarenheten är att 
börjar detta få fäste så blir 
det mer svårstoppat. I vår 
nämndplan för 2014 har vi 
enhälligt slagit fast att vi 
skall anställa fem arbets-
lösa ungdomar som får till 
uppgift att hålla rent i den 
offentliga miljön. Dessut-
om ett bra instegsjobb på 
arbetsmarknaden! Vi ska 
skapa en policy så vi slipper 
dessa förfulande, handrita-
de/målade reklamaffischer 
som hjälpligt spikas upp på 
en gammal pall och ställs 
lite varstans i kommunen. 
Och sedan hamnar i ett 
dike. Skyltning är helt okej 
men det ska vara snyggt! 
Våra trafikrondeller ska 
göras ännu snyggare med 

Svar om Handelsplats Älvängen

Samhälls- 
byggnadsnämnden 
ber om ursäkt

Nedskräpningen i Ale måste stoppas!

Välkomna /Dragan med personal

LUNCH-
ÖPPET

ALLA VARDAGAR
 11.00-14.30
För närvarande har vi stängt på kvällarna 

i väntan på alkoholtillstånd.
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DÖDA

Min far

Malte Ahlqvist
* 31 mars 1937

har i dag stilla somnat in

Surte
2 januari 2014

MIKAEL

Släkt och vänner

Ljuvt är att vila när 

krafterna domna 

Skönt i den eviga vilan 

få somna 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
24 januari kl. 11.00 i
Surte kapell. Akten
avslutas i kapellet.

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar, Morfar

Farfar, Broder och Svåger

Urban Claesson
* 20 april 1952

har idag somnat lugnt och stilla i sitt hem.

Hamnen
6 januari 2014

Du kommer finnas kvar i våra hjärtan och tankar.
Din trygga famn och hjälpsamma hand har varit

ovärderlig.

ANNICA
LINDA och JOACHIM

Emma, Edvin

FREDRIK och HANNA

Valter, Arvid

Släkt och vänner

Till Din sista stund fick jag hålla Din hand

Som Du räckt mig i kärlek en gång

Tills vi mötas igen i ett skönare land

Skall jag leva med minnenas sång

Du vill inte att jag skall gråta men sorgen är svår

Jag är tacksam för alla dessa år

Din Annica för alltid

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 17 januari
kl. 11.00 i Skepplanda kyrka. Efteråt bjuder vi till

minnesstund i församlingshemmet. Svar om
deltagande meddelas till Ale Begravningsbyrå,

 tel. 0303-33 33 99. Hedra gärna Urbans minne genom
en gåva till Ulla-Carin Lindqvists stiftelse för ALS-

forskning, pg. 90 00 49-8.

Ett varmt tack till ALS-teamet Sahlgrenska,
Arbetsterapin i Älvängen, AVH-teamet Kungälv och

Hemsjukvården.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 22 januari
13.00 Nödinge församlingshem. ”Mozart med mera”. Alex Gorsjkov spelar kända 
klassiska pianostycken. Fika, alla välkomna! 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 19 januari kl. 18.00

Klassiskt möter folkmusik
Mozart, Bach och västgötalåtar

Fiol: Hannah Lindmossen 
Piano: Maria Ingemarsson Berg

Stickcafé  
i Älvängens blå kyrka

Stickcaféet startar för vårterminen  
onsdagen den 15 januari.  

Vi träffas på onsdagskvällar,  
udda veckor, klockan 19.30 - 21.30.  

Varmt välkomna!

Vår älskade

Irja Wennberg
* 15 maj 1955

† 26 december 2013

MAURITZ och JENNY
Saga, Molly
CAROLINE

LUDWIG och MOA
Melwin, Pim

JAN  "MANFRED"
MAMMA

Åse, Dick, Titti, Niklas
med familjer

Släkt och vänner

Stunder av stillhet, ett

ögonblick av ro

ibland,

stunder av lycka att

bara ha varann.

Det är en rikedom att få

älska och 

att älskas vår kärlek

varsamhet,

är det vackraste jag vet.

Begravningen äger 
rum lördagen den 
25 januari kl. 13.00 

i Medborgarhuset Alafors,
varefter inbjudes till fika.

O.s.a. till Lundblads
Begravningsbyrå,

www.lundblads.se eller
tel 031-17 87 00. 

Valfri klädsel.
Tänk gärna på 

Hjärt-Lungfonden, 
bg. 909-1927 eller

Svenska hästars värn, 
bg. 5515-7150.  

ALVHEM. Förra veckan 
berättade Alekuriren 
om de byggnationer 
som pågår runt om i 
kommunen. 

Till listan bör även 
tilläggas två bostadsom-
råden i Alvhem, varav 
ett där byggstart kan bli 
aktuell redan i år.

Sammanlagt handlar det om 
45 nya bostäder i Alvhem, i 
form av både villor och par-
hus. 

– I Lilla Alvhem planeras 
det för 11 fristående villor 
och fem parhus. Detaljplanen 
är klar och nu ska man dra 
fram vatten och avlopp. Jag 
ser att man kommer att börja 
bygga under 2014 och beräk-
nad inflyttning kan troligtvis 
ske i början av 2015, säger 
entreprenören Göran Tilly.

Ytterligare 24 fristående 
villor planeras i Ramstorp, 
även om detaljplanearbetet 
för tillfället ligger på is. 

– Det är mycket på gång i 

Alvhem just nu. Det här om-
rådet ligger uppe på slänten 
vid fotbollsplanen, dit kom-
munen nyligen dragit fram 
nytt vatten- och avloppssys-
tem. Eftersom marknaden 
ännu inte efterfrågar bygg-
rätter i området är det ing-
en idé att börja bygga, men 
vi hoppas på att det vänder 
snart, säger Jan A Pressfeldt, 
ordförande i Samhällsbygg-
nadsnämnden.

JOHANNA ROOS

– Drar igång redan under 2014
Byggnationer på gång i Alvhem

RISVEDEN. Den 18 
december 2013 blev 
Ale kommun närmare 
60 hektar större. 

Anledningen till att 
kartan ritas om är 
en fastighetsregle-
ring som innebär att 
enklaven i kommu-
nens nordligaste del 
försvunnit. 

På Ales kommunkarta har 
det tidigare funnits en fri-
stående ö i den nordligaste 
delen vid östra kommun-
gränsen (mot Alingsås till) 
som tillhört Lilla Edet, en 
så kallad enklav. 

Lantmäterimyndighe-
ten i Västra Götaland har 
genomfört en fastighets-
reglering vilket medför 
att enklaven från år 1842 
försvann den 18 december 
2013 och nu möjligtvis kan 
definieras som halvö.

Bakgrunden är att slottsä-
garen Niclas Silfverschiöld 
i Koberg även köpt upp Lilla 
Edetfastigheten Tingberg 
13:7, som därmed blivit Ale-
mark. Alltsammans tillhör 
numera Livered 1:1. 

– Enklaven är borta, Ale 
kommun hänger nu ihop till 
ytan och har dessutom blivit 
närmare 60 hektar större. 
Förändringen innebär inte 
bara att alla kartor måste ri-

tas om, utan påverkar även 
antalet kommuninvånare per 
kvadratkilometer och så vi-
dare, säger Jörgen Sundén, 
mark- och exploateringsin-
genjör i Ale kommun.

Från kommunens tidigare 
areal på 331,55 kvadratkilo-
meter har ytan nu ökat till 
332,1 kvadratkilometer. 

JOHANNA ROOS

Alekartan ritas om
– Kommunen har blivit 
nästan 60 hektar större

ENKLAVEN I LIVERED

-

-
-

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.

Toppe söker nytt hem. Toppe blev hemlös år 2009 i samband med att 
husse gick bort. Olyckligtvis hamnade Toppe på gatan där han fått äta 
matrester som boende slängt ut. Felaktig kost har tyvärr resulterat i att 
Toppe idag lider av foderallergi. Han är en riktig knäkatt som älskar att gosa. 
Toppe bedöms vara en pigg 10-åring, kastrerad, id-märkt - och “nyservad” 
och tandsanerad i samband med att han räddades. Toppe är duktig på att gå 
ut i sele och koppel. Han skulle gärna ha en rastgård eller innätad balkong, 
men Toppe ska inte vara utekatt eftersom han kan få i sig fel mat. Toppe bor 
just nu i jourhem med åtta katter och hundar och kommer bra överens med 
allihop, men nu vill han ha ett permanent hem.
Vill du bli Toppes människa? Kontakta Maria 0760-489695

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 15/1 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa Andersson. Sönd 
19/1 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols kyrka kl 
11, Mässa Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst 
Nordblom. Klassiska pärlor! 
Fiol: Hannah Lindmossen, 
Piano: Maria Ingemarsson Berg.

Skeppplanda pastorat
Skepplanda sönd 19/1 kl 10, 
Mässa Wetterling. Onsd 22/1 kl 
18, Veckomässa. Hålanda sönd 
19/1 kl 12, Gudstjänst Wetter-
ling. S:t Peder sönd 19/1 kl 10, 
Gudstjänst R Olausson. Tisd 
21/1 kl 18, Kvällsbibelskola J 
Imberg. Ale-Skövde sönd 19/1, 
se övriga. Tunge sönd 19/1 kl 
12, Gudstjänst R Olausson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 14/1 kl 11-12, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Kl 18-19, 
Bön. Kl 18, Samling för alla 
barn- och ungdomsledare. Onsd 
15/1 kl 10-11.45, ”Mamma-
morgon” (med barnvaktsstöd) 
där vi får prata, lyssna, skratta 
och dela livet med varandra. Kl 
11-12, Bön. Kl 18-19, Bön. Kl 
19, Styrelsemöte. Torsd 16/1 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 11-12, Bön. Kl 18-19, Bön. 
Fred 17/1 kl 19.30, Greenhouse 
–  tema: Ready (från åk 7 och 
uppåt). Lörd 18/1 kl 15, Pen-
sionärernas januarifest, kaffe, 
sång & musik med Jan Erixon 
och Ingvar Johansson, anmälan 
senast den 15 jan till Marie 
Nordvall, tfn 746 687 eller 
0706-647375. Sönd 19/1 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall, 
tema: Medmänsklighet. Äventy-
ret terminsstart (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 20/1 kl 10, RPG 
Stavgång. Tisd 21/1 kl 8-9, Bön. 
Sönd 26/1 kl 14, Års- och admi-
nistrationsmöte. Smyrnakören. 
Servering.

Surte missionsförsamling
Onsd 15/1 kl 18:30, Tonår. 
Start, lekar. Onsd 15/1 kl 
19, Gemensam bön i Mis-
sionskyrkan. Onsd 15/1 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sönd 19/1 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Orgelmusik. Utgångskollekt. 
Enkelt fika. Därefter hålls 
SMU:s årsmöte. Månd 20/1 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
21/1 kl 18:30, Samtalskväll 
- Bibelsamtal. Välkommen! 
Onsd 22/1 kl 18:30, Tonår. 
Tidningsleken och Norsk 
kurragömma. Onsd 22/1 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen! Det kan bli ändringar 
i detta program, men www.
surtemissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

PREDIKOTURERDÖDA

TACK

Vår älskade

Gerion Karlsson
* 11/11 1934

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
25 december 2013

MARGARETA
BJÖRN och INGER

Jonathan

STEFAN o

ANN-JEANET

Rasmus

KATARINA o OVE

Daniel, David

Syster med familj

Tyst slocknar en 

mänsklig hjärna 

efter år av glädje och 

strid 

En blomma,                  

en människa,             

en stjärna 

har sin bestämda tid 

Begravningen har ägt
rum i kretsen av de

närmaste

Ett varmt tack till
personalen på

Björkliden, Tulpanen och
Hemtjänsten Nol/Alafors

för allt stöd och fin
omvårdnad.

Till alla Er som på olika
sätt deltagit vid vår

Käres

Sune Johansson
bortgång, för alla vackra

blommor och många
minnesgåvor samt

personlig närvaro vill
vi framföra vårt varma

tack.

ANNA-LISA
HÅKAN och LENA

med familjer

Till alla Er som på 
olika sätt deltagit i vår

sorg efter en älskad
mamma, mormor och

gammelmormor

Elin Foborg
tackar vi.

Alla blommor, gåvor till
Smyrnaförsamlingens

barnverksamhet, vackra
ord och sånger vid

begravningshögtiden
uppskattade vi mycket.

ANN-KERSTIN
ANDREAS, FRIDA,

JOHN och GUSTAV

med familjer

Ett varmt tack till alla Er
som på olika sätt hedrat

vår Käre

Kenneth
Törnqvist

vid hans bortgång.

MARIANNE
EDDY och ANNIKA

med familjer

Vår kära Mamma,
Mormor och Tante

Solveig Sölvberg
* 22 februari 1931

har i dag somnat in och
lämnat oss i sorg

och saknad.

Bohus
9 januari 2014

CHRIS

KATE och OLOF

Barnbarn

Syskonbarn

Släkt och vänner

Du somnade stilla       

då resan var slut 

Från allt vad Du lidit, 

Du nu vilar ut 

I ljust minne hos oss 

skall Du bo 

Vi unnar Dig vila       

och ro 

Begravningsakten äger
rum torsdagen 23 januari

kl. 11.00 i Surte kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59 eller

Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30.

Ett speciellt tack till
personalen på avd. 2 på

Kungälvs sjukhus.

FÖDDA

Välkommen Milly
Född 16 november i 

Rostock. Grattis till hennes 
nyförlovade föräldrar 

Judith Mählitz
och Tommy Corbett

GRATTIS

Grattis Lien
som fyller år den 21 januari

önskar
”Halmstadsgänget”

Guntorps missionskyrka
Onsd 15/1 kl 18.30, Tonår - 
Terminsstart. Torsd 16/1, För-
samlingens Styrelsemöte. Sönd 
19/1 kl 16, Gudstjänst Lars 
Gunther, Sång Filip Larsson & 
Co. Onsd 22/1 Spårar / Upp-
täckarScout - Terminsstart.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Älvängens Missionskyrka
Ons 15/1 kl 19, SMUs årsmöte. 
Tor 16/1 kl 19.30, Körövning. 
Sön 19/1 kl 18, Cafégudstjänst 
Leif Jöngren, sång: Caroline 
Stenfors Servering. Mån 20/1 
kl 18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 21/1 kl 10, 
Tisdagsbön. Kl 10–13, Stick-
café Kl 11 Fika för alla. Ons 
22/1 kl 19, FÖRSAMLINGS-
FORUM runt ”Tro, dop och 
gemenskap”.

Nödinge församling
Sönd 19/1 kl 11, Surte kyrka 
mässa R.Bäck. Kl 13, Surte 
kyrka Finsk gudstjänst L.Sor-
voja. Kl 15, Bohus servicehus 
gudstjänst. Kl 17, Nödinge 
kyrka gudstjänst R.Bäck. Tisd 
21/1 kl 14, Nödinge servicehus 
gudstjänst Å.Andreasso.

Filadelfiaförsamlingen, 
bohus 
Onsd 15/1 kl 19, sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 19/1 kl 11, 
gudstjänst Leif Karlsson och 
sång. Onsd 22/1 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

DÖDSFALL

Gerion Karlsson, Alafors 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar makan Marga-
reta, barn med familjer samt 
syster med familj som när-
mast sörjande.

Urban Claesson, Hamnen 
har avlidit. Född 1952 och 
efterlämnar makan Annica 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Solveig Sölvberg, Bohus 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar döttrarna Chris 
och Kate med familj samt 
barnbarn som närmast sör-
jande.

JORDFÄSTNINGAR

Gerion Karlsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
9 januari begravningsguds-
tjänst för Gerion Karls-
son, Alafors. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.
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DÖDA

Min far

Malte Ahlqvist
* 31 mars 1937

har i dag stilla somnat in

Surte
2 januari 2014

MIKAEL

Släkt och vänner

Ljuvt är att vila när 

krafterna domna 

Skönt i den eviga vilan 

få somna 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
24 januari kl. 11.00 i
Surte kapell. Akten
avslutas i kapellet.

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar, Morfar

Farfar, Broder och Svåger

Urban Claesson
* 20 april 1952

har idag somnat lugnt och stilla i sitt hem.

Hamnen
6 januari 2014

Du kommer finnas kvar i våra hjärtan och tankar.
Din trygga famn och hjälpsamma hand har varit

ovärderlig.

ANNICA
LINDA och JOACHIM

Emma, Edvin

FREDRIK och HANNA

Valter, Arvid

Släkt och vänner

Till Din sista stund fick jag hålla Din hand

Som Du räckt mig i kärlek en gång

Tills vi mötas igen i ett skönare land

Skall jag leva med minnenas sång

Du vill inte att jag skall gråta men sorgen är svår

Jag är tacksam för alla dessa år

Din Annica för alltid

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 17 januari
kl. 11.00 i Skepplanda kyrka. Efteråt bjuder vi till

minnesstund i församlingshemmet. Svar om
deltagande meddelas till Ale Begravningsbyrå,

 tel. 0303-33 33 99. Hedra gärna Urbans minne genom
en gåva till Ulla-Carin Lindqvists stiftelse för ALS-

forskning, pg. 90 00 49-8.

Ett varmt tack till ALS-teamet Sahlgrenska,
Arbetsterapin i Älvängen, AVH-teamet Kungälv och

Hemsjukvården.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 22 januari
13.00 Nödinge församlingshem. ”Mozart med mera”. Alex Gorsjkov spelar kända 
klassiska pianostycken. Fika, alla välkomna! 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 19 januari kl. 18.00

Klassiskt möter folkmusik
Mozart, Bach och västgötalåtar

Fiol: Hannah Lindmossen 
Piano: Maria Ingemarsson Berg

Stickcafé  
i Älvängens blå kyrka

Stickcaféet startar för vårterminen  
onsdagen den 15 januari.  

Vi träffas på onsdagskvällar,  
udda veckor, klockan 19.30 - 21.30.  

Varmt välkomna!

Vår älskade

Irja Wennberg
* 15 maj 1955

† 26 december 2013

MAURITZ och JENNY
Saga, Molly
CAROLINE

LUDWIG och MOA
Melwin, Pim

JAN  "MANFRED"
MAMMA

Åse, Dick, Titti, Niklas
med familjer

Släkt och vänner

Stunder av stillhet, ett

ögonblick av ro

ibland,

stunder av lycka att

bara ha varann.

Det är en rikedom att få

älska och 

att älskas vår kärlek

varsamhet,

är det vackraste jag vet.

Begravningen äger 
rum lördagen den 
25 januari kl. 13.00 

i Medborgarhuset Alafors,
varefter inbjudes till fika.

O.s.a. till Lundblads
Begravningsbyrå,

www.lundblads.se eller
tel 031-17 87 00. 

Valfri klädsel.
Tänk gärna på 

Hjärt-Lungfonden, 
bg. 909-1927 eller

Svenska hästars värn, 
bg. 5515-7150.  

ALVHEM. Förra veckan 
berättade Alekuriren 
om de byggnationer 
som pågår runt om i 
kommunen. 

Till listan bör även 
tilläggas två bostadsom-
råden i Alvhem, varav 
ett där byggstart kan bli 
aktuell redan i år.

Sammanlagt handlar det om 
45 nya bostäder i Alvhem, i 
form av både villor och par-
hus. 

– I Lilla Alvhem planeras 
det för 11 fristående villor 
och fem parhus. Detaljplanen 
är klar och nu ska man dra 
fram vatten och avlopp. Jag 
ser att man kommer att börja 
bygga under 2014 och beräk-
nad inflyttning kan troligtvis 
ske i början av 2015, säger 
entreprenören Göran Tilly.

Ytterligare 24 fristående 
villor planeras i Ramstorp, 
även om detaljplanearbetet 
för tillfället ligger på is. 

– Det är mycket på gång i 

Alvhem just nu. Det här om-
rådet ligger uppe på slänten 
vid fotbollsplanen, dit kom-
munen nyligen dragit fram 
nytt vatten- och avloppssys-
tem. Eftersom marknaden 
ännu inte efterfrågar bygg-
rätter i området är det ing-
en idé att börja bygga, men 
vi hoppas på att det vänder 
snart, säger Jan A Pressfeldt, 
ordförande i Samhällsbygg-
nadsnämnden.

JOHANNA ROOS

– Drar igång redan under 2014
Byggnationer på gång i Alvhem

RISVEDEN. Den 18 
december 2013 blev 
Ale kommun närmare 
60 hektar större. 

Anledningen till att 
kartan ritas om är 
en fastighetsregle-
ring som innebär att 
enklaven i kommu-
nens nordligaste del 
försvunnit. 

På Ales kommunkarta har 
det tidigare funnits en fri-
stående ö i den nordligaste 
delen vid östra kommun-
gränsen (mot Alingsås till) 
som tillhört Lilla Edet, en 
så kallad enklav. 

Lantmäterimyndighe-
ten i Västra Götaland har 
genomfört en fastighets-
reglering vilket medför 
att enklaven från år 1842 
försvann den 18 december 
2013 och nu möjligtvis kan 
definieras som halvö.

Bakgrunden är att slottsä-
garen Niclas Silfverschiöld 
i Koberg även köpt upp Lilla 
Edetfastigheten Tingberg 
13:7, som därmed blivit Ale-
mark. Alltsammans tillhör 
numera Livered 1:1. 

– Enklaven är borta, Ale 
kommun hänger nu ihop till 
ytan och har dessutom blivit 
närmare 60 hektar större. 
Förändringen innebär inte 
bara att alla kartor måste ri-

tas om, utan påverkar även 
antalet kommuninvånare per 
kvadratkilometer och så vi-
dare, säger Jörgen Sundén, 
mark- och exploateringsin-
genjör i Ale kommun.

Från kommunens tidigare 
areal på 331,55 kvadratkilo-
meter har ytan nu ökat till 
332,1 kvadratkilometer. 

JOHANNA ROOS

Alekartan ritas om
– Kommunen har blivit 
nästan 60 hektar större

ENKLAVEN I LIVERED

-

-
-

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.

Toppe söker nytt hem. Toppe blev hemlös år 2009 i samband med att 
husse gick bort. Olyckligtvis hamnade Toppe på gatan där han fått äta 
matrester som boende slängt ut. Felaktig kost har tyvärr resulterat i att 
Toppe idag lider av foderallergi. Han är en riktig knäkatt som älskar att gosa. 
Toppe bedöms vara en pigg 10-åring, kastrerad, id-märkt - och “nyservad” 
och tandsanerad i samband med att han räddades. Toppe är duktig på att gå 
ut i sele och koppel. Han skulle gärna ha en rastgård eller innätad balkong, 
men Toppe ska inte vara utekatt eftersom han kan få i sig fel mat. Toppe bor 
just nu i jourhem med åtta katter och hundar och kommer bra överens med 
allihop, men nu vill han ha ett permanent hem.
Vill du bli Toppes människa? Kontakta Maria 0760-489695

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 15/1 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa Andersson. Sönd 
19/1 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols kyrka kl 
11, Mässa Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst 
Nordblom. Klassiska pärlor! 
Fiol: Hannah Lindmossen, 
Piano: Maria Ingemarsson Berg.

Skeppplanda pastorat
Skepplanda sönd 19/1 kl 10, 
Mässa Wetterling. Onsd 22/1 kl 
18, Veckomässa. Hålanda sönd 
19/1 kl 12, Gudstjänst Wetter-
ling. S:t Peder sönd 19/1 kl 10, 
Gudstjänst R Olausson. Tisd 
21/1 kl 18, Kvällsbibelskola J 
Imberg. Ale-Skövde sönd 19/1, 
se övriga. Tunge sönd 19/1 kl 
12, Gudstjänst R Olausson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 14/1 kl 11-12, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Kl 18-19, 
Bön. Kl 18, Samling för alla 
barn- och ungdomsledare. Onsd 
15/1 kl 10-11.45, ”Mamma-
morgon” (med barnvaktsstöd) 
där vi får prata, lyssna, skratta 
och dela livet med varandra. Kl 
11-12, Bön. Kl 18-19, Bön. Kl 
19, Styrelsemöte. Torsd 16/1 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 11-12, Bön. Kl 18-19, Bön. 
Fred 17/1 kl 19.30, Greenhouse 
–  tema: Ready (från åk 7 och 
uppåt). Lörd 18/1 kl 15, Pen-
sionärernas januarifest, kaffe, 
sång & musik med Jan Erixon 
och Ingvar Johansson, anmälan 
senast den 15 jan till Marie 
Nordvall, tfn 746 687 eller 
0706-647375. Sönd 19/1 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall, 
tema: Medmänsklighet. Äventy-
ret terminsstart (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 20/1 kl 10, RPG 
Stavgång. Tisd 21/1 kl 8-9, Bön. 
Sönd 26/1 kl 14, Års- och admi-
nistrationsmöte. Smyrnakören. 
Servering.

Surte missionsförsamling
Onsd 15/1 kl 18:30, Tonår. 
Start, lekar. Onsd 15/1 kl 
19, Gemensam bön i Mis-
sionskyrkan. Onsd 15/1 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sönd 19/1 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Orgelmusik. Utgångskollekt. 
Enkelt fika. Därefter hålls 
SMU:s årsmöte. Månd 20/1 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
21/1 kl 18:30, Samtalskväll 
- Bibelsamtal. Välkommen! 
Onsd 22/1 kl 18:30, Tonår. 
Tidningsleken och Norsk 
kurragömma. Onsd 22/1 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen! Det kan bli ändringar 
i detta program, men www.
surtemissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

PREDIKOTURERDÖDA

TACK

Vår älskade

Gerion Karlsson
* 11/11 1934

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
25 december 2013

MARGARETA
BJÖRN och INGER

Jonathan

STEFAN o

ANN-JEANET

Rasmus

KATARINA o OVE

Daniel, David

Syster med familj

Tyst slocknar en 

mänsklig hjärna 

efter år av glädje och 

strid 

En blomma,                  

en människa,             

en stjärna 

har sin bestämda tid 

Begravningen har ägt
rum i kretsen av de

närmaste

Ett varmt tack till
personalen på

Björkliden, Tulpanen och
Hemtjänsten Nol/Alafors

för allt stöd och fin
omvårdnad.

Till alla Er som på olika
sätt deltagit vid vår

Käres

Sune Johansson
bortgång, för alla vackra

blommor och många
minnesgåvor samt

personlig närvaro vill
vi framföra vårt varma

tack.

ANNA-LISA
HÅKAN och LENA

med familjer

Till alla Er som på 
olika sätt deltagit i vår

sorg efter en älskad
mamma, mormor och

gammelmormor

Elin Foborg
tackar vi.

Alla blommor, gåvor till
Smyrnaförsamlingens

barnverksamhet, vackra
ord och sånger vid

begravningshögtiden
uppskattade vi mycket.

ANN-KERSTIN
ANDREAS, FRIDA,

JOHN och GUSTAV

med familjer

Ett varmt tack till alla Er
som på olika sätt hedrat

vår Käre

Kenneth
Törnqvist

vid hans bortgång.

MARIANNE
EDDY och ANNIKA

med familjer

Vår kära Mamma,
Mormor och Tante

Solveig Sölvberg
* 22 februari 1931

har i dag somnat in och
lämnat oss i sorg

och saknad.

Bohus
9 januari 2014

CHRIS

KATE och OLOF

Barnbarn

Syskonbarn

Släkt och vänner

Du somnade stilla       

då resan var slut 

Från allt vad Du lidit, 

Du nu vilar ut 

I ljust minne hos oss 

skall Du bo 

Vi unnar Dig vila       

och ro 

Begravningsakten äger
rum torsdagen 23 januari

kl. 11.00 i Surte kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59 eller

Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30.

Ett speciellt tack till
personalen på avd. 2 på

Kungälvs sjukhus.

FÖDDA

Välkommen Milly
Född 16 november i 

Rostock. Grattis till hennes 
nyförlovade föräldrar 

Judith Mählitz
och Tommy Corbett

GRATTIS

Grattis Lien
som fyller år den 21 januari

önskar
”Halmstadsgänget”

Guntorps missionskyrka
Onsd 15/1 kl 18.30, Tonår - 
Terminsstart. Torsd 16/1, För-
samlingens Styrelsemöte. Sönd 
19/1 kl 16, Gudstjänst Lars 
Gunther, Sång Filip Larsson & 
Co. Onsd 22/1 Spårar / Upp-
täckarScout - Terminsstart.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Älvängens Missionskyrka
Ons 15/1 kl 19, SMUs årsmöte. 
Tor 16/1 kl 19.30, Körövning. 
Sön 19/1 kl 18, Cafégudstjänst 
Leif Jöngren, sång: Caroline 
Stenfors Servering. Mån 20/1 
kl 18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 21/1 kl 10, 
Tisdagsbön. Kl 10–13, Stick-
café Kl 11 Fika för alla. Ons 
22/1 kl 19, FÖRSAMLINGS-
FORUM runt ”Tro, dop och 
gemenskap”.

Nödinge församling
Sönd 19/1 kl 11, Surte kyrka 
mässa R.Bäck. Kl 13, Surte 
kyrka Finsk gudstjänst L.Sor-
voja. Kl 15, Bohus servicehus 
gudstjänst. Kl 17, Nödinge 
kyrka gudstjänst R.Bäck. Tisd 
21/1 kl 14, Nödinge servicehus 
gudstjänst Å.Andreasso.

Filadelfiaförsamlingen, 
bohus 
Onsd 15/1 kl 19, sång bibelläs-
ning och bön. Sönd 19/1 kl 11, 
gudstjänst Leif Karlsson och 
sång. Onsd 22/1 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

DÖDSFALL

Gerion Karlsson, Alafors 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar makan Marga-
reta, barn med familjer samt 
syster med familj som när-
mast sörjande.

Urban Claesson, Hamnen 
har avlidit. Född 1952 och 
efterlämnar makan Annica 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Solveig Sölvberg, Bohus 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar döttrarna Chris 
och Kate med familj samt 
barnbarn som närmast sör-
jande.

JORDFÄSTNINGAR

Gerion Karlsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
9 januari begravningsguds-
tjänst för Gerion Karls-
son, Alafors. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.
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Grattis Daniel
8 år 12/1

Önskar Mamma, pappa, 
Sara, Mormor & Morfar

Grattis Ebba
som fyller 4 år den 15 jan
Önskar Mormor & Morfar

Grattis kompis, 
så här lite i efterskott...

Grattis våra underbara
Peter Landin

på din 9-årsdag den 18/1-14
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Martin, 

Robin, Jerker, Ricky 
& Mormor

Massor av grattiskramar
till vår solstråle Alice

på 11-årsdagen
från hela din stora familj

Grattis ”dockan”
Thea Frössling

på 1-årsdagen 3/1-2014
Hipp hipp hurra!

Grattiskramar från
Mormor, Staffan, mostrarna 

Petra, Caroline & Emma  
m. fam, kusinerna Neo, 
Nova, Alfred & Svea

Grattis Colin
på 8-årsdagen.

Pussar & kramar
Mamma, Pappa, storebror 
Liam och resten av familjen

Erika 13 år 14/1
Stort grattis från
Mamma & Pappa

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 beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. 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
Vit oxfordsoffa, några fläckar, 

men är tvättbar. Säng, 120x90, 
. Saknar bäddmaddrass. Soffa 
2000:-, säng 500:-. Massage-
bänk, Tarsus, ljusbrun. Något 
sliten vid hålet för huvudet, 
1500:-. Lena
tel. 0707-47 85 73

Skidbox, 800:-
tel. 0303-74 09 24

UTHYRES
Nyrenoverad villa 4 rum o 
kök. Uthyres i Nödinge, Fyr-
klöversgatan i 6 mån ev 
längre. 6000:- /mån. För allt 
(inkl uppvärmning, el, vatten 
och sopor).
tel. 0765-87 49 44

ÖNSKAS HYRA
Litet hus/stuga eller torp 

önskas långtidshyras för per-
manent boende. Jag har 
hundar, så gärna lite enskilt 
läge. Har fast inkomst. Kall-
hyra max 4500:-
tel. 0708-63 78 00

SÖKES
Kvinna 62 år söker prome-
nadvänner för raska promena-
der 2-8 ggr/veckan. Nol med 
omnejd.
tel. 0703-54 72 80

Vi är en tvåbarnsfamilj som 
söker t.f boende i Älvängen p 
ga vattenskada. Vi bor f.t hos 
föräldrar/svärföräldrar i GBG, 
men önkar få närmre till dot-
terns skola, i Älvängen. Vi 
söker boende för resten av jan 
och ev början av feb. Endast 

seriösa svar. MVH Helena
tel. 0707-14 59 07

Marias hemtjänst söker per-
sonal som kan jobba timmar. 
Körkort ett krav. Gärna erfa-
renhet inom städ. Hör av dig 
via mail.
trivshemma@gmail.com

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Fullmånemeditationer kl. 
20.00 - 20.30  Datum 16/1, 
15/2, 16/3, 15/4, 14/5, 13/6, 
12/7, 10/8, 9/9, 8/10, 6/11, 
6/12. För INFO:
moderjordnatverket@gmail.com

Hyr65plus AB - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! Inne-
har f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-renove-
ringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi 
utför bla. golvbyten, ombygg-
nationer 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 rotav-
draget. Vi utför allt inom bran-
chen. 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 inklu-
sive moms. För mer informa-
tion besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri 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 stan-
dar 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.  Åter-
försäljare för Interkakel, Stigs 
kakel & FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör lokalkör-
banan vid nya Coop. Skepp-
landa - 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, snicke-
rier, målning, bokföring, läx-
hjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäk-
rad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 
% av arbetskostnaden. Väl-
komna 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 Måle-
riarbeten, Golvslipning o 
lackning av trägolv/trapp, 
Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.
com

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

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

Samtalsmottagning i Lilla 
Edet. Ethel Jörstad Augusts-
son. Leg psykoterapeut med 
stor erfarenhet.
tel. 0736-90 90 95

Vill du känna dig fin till våren 
– sommaren?
Visste du att det finns ett 
roligt sätt att gå ner i vikt? 
Det gör det och du kan även 
vinna kontantpriser! Över-
träffa dig själv! Den 12 veckor 
långa kursen innehåller:

om näring och hur man äter 
rätt för för långvarig vikt-

likasinnade människor varje 

miljö för att uppnå hälso-
samma resultat.
Antalet platser är begränsat 
så ring och boka din plats nu! 
Gå med i 12-veckorsutma-
ningen för bara 350 kronor. Vi 
startar en ny utmaning den 30 
januari 2014
Lennart Henningsson
tel. 0704-40 90 93

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Tack till Carina, Roger, Maja 
och Ronja för den trevliga 
släktjulträffen 28/12. Ett 
extra TACK till Carina för 
HLR-informationen.

Från ”släkta”

TACK
Ett stort fång rosor till 
mina barnbarn som ord-
nade en trevlig fest på min 
70-årsdag. Särskilt tack till 
Pernilla och Sara.

Edith, Alafors

Vill ge ett stort fång rosor 
till dom goa gubbarna i 
vävstugan. Dom kan allt om 
trav och tips. Humor och 
Glädje sprider dom så vi får 
många goa skratt. Ni förgyl-
ler våran tillvaro, måndag 
och fredag.

”Mattvävarna”

VECKANS ROS
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Grattis Daniel
8 år 12/1

Önskar Mamma, pappa, 
Sara, Mormor & Morfar

Grattis Ebba
som fyller 4 år den 15 jan
Önskar Mormor & Morfar

Grattis kompis, 
så här lite i efterskott...

Grattis våra underbara
Peter Landin

på din 9-årsdag den 18/1-14
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Martin, 

Robin, Jerker, Ricky 
& Mormor

Massor av grattiskramar
till vår solstråle Alice

på 11-årsdagen
från hela din stora familj

Grattis ”dockan”
Thea Frössling

på 1-årsdagen 3/1-2014
Hipp hipp hurra!

Grattiskramar från
Mormor, Staffan, mostrarna 

Petra, Caroline & Emma  
m. fam, kusinerna Neo, 
Nova, Alfred & Svea

Grattis Colin
på 8-årsdagen.

Pussar & kramar
Mamma, Pappa, storebror 
Liam och resten av familjen

Erika 13 år 14/1
Stort grattis från
Mamma & Pappa

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 beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. 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
Vit oxfordsoffa, några fläckar, 

men är tvättbar. Säng, 120x90, 
. Saknar bäddmaddrass. Soffa 
2000:-, säng 500:-. Massage-
bänk, Tarsus, ljusbrun. Något 
sliten vid hålet för huvudet, 
1500:-. Lena
tel. 0707-47 85 73

Skidbox, 800:-
tel. 0303-74 09 24

UTHYRES
Nyrenoverad villa 4 rum o 
kök. Uthyres i Nödinge, Fyr-
klöversgatan i 6 mån ev 
längre. 6000:- /mån. För allt 
(inkl uppvärmning, el, vatten 
och sopor).
tel. 0765-87 49 44

ÖNSKAS HYRA
Litet hus/stuga eller torp 

önskas långtidshyras för per-
manent boende. Jag har 
hundar, så gärna lite enskilt 
läge. Har fast inkomst. Kall-
hyra max 4500:-
tel. 0708-63 78 00

SÖKES
Kvinna 62 år söker prome-
nadvänner för raska promena-
der 2-8 ggr/veckan. Nol med 
omnejd.
tel. 0703-54 72 80

Vi är en tvåbarnsfamilj som 
söker t.f boende i Älvängen p 
ga vattenskada. Vi bor f.t hos 
föräldrar/svärföräldrar i GBG, 
men önkar få närmre till dot-
terns skola, i Älvängen. Vi 
söker boende för resten av jan 
och ev början av feb. Endast 

seriösa svar. MVH Helena
tel. 0707-14 59 07

Marias hemtjänst söker per-
sonal som kan jobba timmar. 
Körkort ett krav. Gärna erfa-
renhet inom städ. Hör av dig 
via mail.
trivshemma@gmail.com

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Fullmånemeditationer kl. 
20.00 - 20.30  Datum 16/1, 
15/2, 16/3, 15/4, 14/5, 13/6, 
12/7, 10/8, 9/9, 8/10, 6/11, 
6/12. För INFO:
moderjordnatverket@gmail.com

Hyr65plus AB - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! Inne-
har f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-renove-
ringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi 
utför bla. golvbyten, ombygg-
nationer 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 rotav-
draget. Vi utför allt inom bran-
chen. 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 inklu-
sive moms. För mer informa-
tion besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri 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 stan-
dar 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.  Åter-
försäljare för Interkakel, Stigs 
kakel & FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör lokalkör-
banan vid nya Coop. Skepp-
landa - 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, snicke-
rier, målning, bokföring, läx-
hjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäk-
rad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 
% av arbetskostnaden. Väl-
komna 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 Måle-
riarbeten, Golvslipning o 
lackning av trägolv/trapp, 
Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.
com

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

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

Samtalsmottagning i Lilla 
Edet. Ethel Jörstad Augusts-
son. Leg psykoterapeut med 
stor erfarenhet.
tel. 0736-90 90 95

Vill du känna dig fin till våren 
– sommaren?
Visste du att det finns ett 
roligt sätt att gå ner i vikt? 
Det gör det och du kan även 
vinna kontantpriser! Över-
träffa dig själv! Den 12 veckor 
långa kursen innehåller:

om näring och hur man äter 
rätt för för långvarig vikt-

likasinnade människor varje 

miljö för att uppnå hälso-
samma resultat.
Antalet platser är begränsat 
så ring och boka din plats nu! 
Gå med i 12-veckorsutma-
ningen för bara 350 kronor. Vi 
startar en ny utmaning den 30 
januari 2014
Lennart Henningsson
tel. 0704-40 90 93

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Tack till Carina, Roger, Maja 
och Ronja för den trevliga 
släktjulträffen 28/12. Ett 
extra TACK till Carina för 
HLR-informationen.

Från ”släkta”

TACK
Ett stort fång rosor till 
mina barnbarn som ord-
nade en trevlig fest på min 
70-årsdag. Särskilt tack till 
Pernilla och Sara.

Edith, Alafors

Vill ge ett stort fång rosor 
till dom goa gubbarna i 
vävstugan. Dom kan allt om 
trav och tips. Humor och 
Glädje sprider dom så vi får 
många goa skratt. Ni förgyl-
ler våran tillvaro, måndag 
och fredag.

”Mattvävarna”

VECKANS ROS

VECKA 03         NUMMER 02|26 ÖVRIGA ANNONSER
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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:-

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NUMMER 02         VECKA 03| 27LEDARE



Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r k
an

 fö
re

ko
m

m
a.

PROVTRÄNA GRATIS

EN GÅNG/PERSON/ÅR

MEDTAG ANNONS

TRÄNING
FÖR ALLA!

299KR/MÅN
12 MÅN AG

BONUSPAKET PÅ KÖPET!

Teckna före 31 januari! Få en skräddarsydd 
sportjacka i din egen storlek, värde 899 kr.

SPORTJACKA, fem give-away-cards, 
PT-check 500 kr samt respass. Värde 3099 kr.

s, 
099 kr.

å en skräddarsydydyy dd
ek, värde 899 krr.

JACKA INGÅR!

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616  |  SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  WWW.SPORTLIFE.SE

199FRÅN

TRÄNA UTAN 
BINDNINGSTID

(LOKALT)


