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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.


