
För Anders är sorg 
en del av vardagen

Surte kvitterade 
på övertid

Rekord i 
Alebacken

ÄIK-cup 2014 var glädjen över att delta minst lika stor som att vinna. Dessa glada killar är värdklubbens P03:or (vita) som 
vann silver och de blåskrudade är ÄIK/SBTK:s P02:or som tog hem bronsmedaljerna. Guld är inte allt som glimmar...
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!

Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se

Brandvarnare 
59:-
(ord. pris 99 kr)

– Mycket glädje i ÄIK-cup

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

REA PÅGÅR 
i flera av våra butiker
Skynda att fynda!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

godis
naturligare 

Exotic snacks
Ord. pris 135:-/kg

990

Gäller 22/1–26/1

/hg

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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ATOMIC VASA CLASSIC
längdskida för motion/långloppsåkning
ORD. PRIS 1999 KR
 
ATOMIC SPORT CLASSIC
Längdsko med bred läst.Pilotsula för ökad stabilitet
ORD. PRIS 1199 KR
 
ATOMIC PILOT SPORT
Längdbindning SNS Pilotsystem.
ORD. PRIS 499 KR

VI hAR LäNGdPAKET fRÅN 1699:-

ATOMIC LäNGdPAKET

2499KR
Inklusive montering 
(Värde 150:-)
          ORD. PRIS 3847 KR

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

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

Kvällsöppet

INGA
arbetslösa 

aleungdomar

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

– Nollvision nu!

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

meD LILLA eDet-eXtRA



Jag har slutat fråga, vet 
bara att det är lika ofatt-
bart som ogreppbart, 

hur många ideella timmar 
som ligger bakom att Västs-
veriges ledande Alpincenter 
numera heter Alebacken. 
Det måste vara slutsatsen 
eftersom man återigen 
var först med att släppa 
ner skidvänner för pisten 
och lockade rekordmånga 
besökare under premiärhel-
gen. På mindre än fyra dygn 
snöbelades backen och på 
fredagkvällen räknades 600 
premiärbesökare in, totalt 
under helgen hade inte min-
dre än 2500 personer pas-
serat in. Det blir svårslagna 
rekord framöver, men säkert 
inte omöjligt eftersom för-
eningen Alebacken ständigt 
utvecklas och breddar verk-
samheten. Problematiken 
är inte längre gröna vintrar, 
utan stavas logistik. Parke-
ringen som ändå har utökats 
rejält de senaste åren räcker 
knappt till. Är skidbussar 
till Alebacken möjligen en 
lösning och ett intressant 
tillskott för Västtrafik för att 
höja servicenivån ytterligare 
i Västra Götaland? Utan 
tvekan kan Västsveriges le-
dande Alpincenter vara mo-
tiverat för regionen att satsa 
på i form av bättre kommu-
nikationer. Det skulle kunna 
avgå skidbussar från Heden 
i Göteborg och Vänersborg/
Trollhättan med en taxa som 

motsvarar den ordinarie 
kollektivtrafikens.

Ale kommun har med 
Alebackens hjälp fått bästa 
tänkbara marknadsförare, 
för vad är bättre än när en 
verksamhet blir omtalad och 
med automatik sprider ett 
positivt budskap om kom-
munen. Komunledningen 
har också, oavsett färg och 
mandatperiod, varit välvil-
ligt inställd till Alebacken. 
Det är ett ställningstagan-
de som burit frukt och i 
kommunfullmäktige borde 
förtroendevalda ta i hand 
och gratulera varandra till 
framgången. Jag tror också 
att Alebackens eldsjälar gär-
na vill se det så, att backen 
är en gemensam angelägen-
het i med- och motgång.

Nu är det inte bara Ale-
backen som glädjer vinte-
ridrottare. OK Alehof 
rapporterar också i 
veckans tidning om en 
spårad slinga i Damme-
kärr, där var det premi-
är redan förra tisdagen. 
Så egentligen finns det 
inga ursäkter längre... 
Det är bara att ta fram 
laggarna, stavarna och 
vallan.

Förra veckans Upp-
drag granskning var en 
nervös upplevelse för 
berörda i Ale kommun. 
På vilket sätt skulle Ale 
framställas av Sveriges 

televisions mest fruktade 
journalister. Svaret blev helt 
odramatiskt och stormen 
uteblev. Redaktionen har 
fått ett antal reaktioner, ett 
fåtal av dessa har varit kri-
tiska. Desto fler har uttryckt 
sin sympati för hemtjänsten 
och äldrevården i Ale ser 
ut att ha gått stärkta ur 
krisen. En insändare, som 
finns publicerad i veckans 
tidning (läs sid 35) beröm-
mer hemtjänsten och menar 
istället att om man tackar 
nej till en föreslagen plats 
på korttidsboende innebär 
det också en förhöjd risk att 
något faktiskt kan hända. 
Ingen ursäkt för det som 
inträffade, men ett konstate-
rat faktum.

Rekordbacken

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
Foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.nu • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

Aj-ont!
Smärtbehandling

rygg • nacke • höFt • arm • mm

FöretAgsBesök
maSSage • akupunktur • FySioterapi

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 maj, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Nödinge Rödjansväg 2, Tel. 0303-350 990

Öppet Lördag 9.00-15.00, Söndag 11.00-15.00

SKEPPLANDA

vecka 04         nummer 03|02

Sofia HagStröm
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SuSanne erikSSon
0303-33 37 37
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
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

adam erikSSon
0303-33 37 34
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 0520-50 96 00

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

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

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

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 073-835 33 04

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Alla hälsas välkomna!

Tema skolan
• Mindre klasser
• Tidiga insatser
• Investera i lärarna
• Skapa en jämlik skola
• Inrätta en skolkommission

SOPPA & 
POLITIK
Torsdag 23 januari kl 18.30
Folkets hus i Nol

•  Dennis Ljunggren vice ordförande 
i Utbildningsnämnden informerar

 • Nomineringar

MEDLEMSMÖTE 
NOL-ALAFORS
Onsdag 29 januari kl 18.30
Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas
 välkomna!

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

BArNTrikå 120:-/m

MöBeLTYG / GALoN  

60-115:-/m

kAppMeTervArA  

29-85:-/m

TherMoLeGGiNGs 49:-

sTorT uTBuD kLäDTYGer
College, Velour, trikå, spets m.fl

Storsäljaren 

Ansvarig utgivare Alekuriren

0704-92 35 07 perra@alekuriren.se
per-anderS klöverSJö

P I Z Z E R I A

AlEvägEn 61 nol 0303-74 16 66

tRubAduRER 22.00

Piff & Puff
JAnuARI

25

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se
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nummer 03         vecka 04| 03

Massor av utvalda  
kvalitets- och  

märkeskläder reas ut!
Herr- Dam- & UngdomskläderREA!

ÖPPET: vardagar 9-18, LÖrdagar 9-14 • ÄLvÄngEn, 0303-74 60 12

Damkläder
Cream • Object • Signature • Ted Nicol 

ZeZe • Triumph • Twist & Tango • Damella

Herrkläder
Sebago • Dahlin • Oscar Jacobson 
Park Lane • Jack&Jones • Selected

Fastighetsaffär och nya jobb
ÄLVÄNGEN. Den anrika 
Wicandersfabriken är 
såld.

Stenhaga Invest AB 
ligger bakom förvärvet 
som förmedlades av 
mäklare Lennart Olsson 
i Älvängen.

Försäljningen innebär 
samtidigt att ett 20-tal 
nya arbetstillfällen tar 
plats Ale.

Många har försökt, men 
ingen har lyckats. Med an-
dra ord en fjäder i hatten till 
Fastighetsbyråns rutinerade 
mäklare, Lennart Olsson, 
som den 20 december såg 
till att Wicanders tidigare fa-
brik om närmare 10 000 kvm 
äntligen fick en ny ägare. 
Affären omfattade förutom 
lager- och logistikdelen även 
kontor och tillhörande mark 
om 75 000 kvm.

– Det är fantastiskt 
kul att ha fått medverka till 
att denna affär till sist blev 
verklighet. Att köparen dess-
utom är en solid och mycket 
tung aktör i det svenska nä-
ringslivet gör att det känns 
särskilt bra. Det här kan 
betyda mycket både för Äl-
vängen och Ale kommun, 
menar Lennart Olsson.

Majoritetsägare i det ny-

bildade fastighetsbolaget är 
entreprenören Svante An-
derssons investmentbolag 
Stenhaga Invest AB som 
bland annat investerar i fast-
igheter, men framför allt i 
entreprenörskap och mindre 
bolag med potential att växa. 
LM Beslag & Inredning AB 
är den andra delägaren och 
företaget är också en av de 
blivande hyresgästerna. I 
samma företagsgrupp åter-
finns LM Stålteknik AB som 
med sina 18 anställda plane-
rar en snar flytt till Älvängen.

– Jag och min kollega bor 
i Älvängen respektive Hå-
landa. Resorna till Nossebro 
har tärt. Det finns roligare 
saker att lägga tid på, men 
det har varit svårt att hitta 
en lämplig lokal. Genom 
Lennart Olsson fick vi nys 

om Wicanders. Vi har även 
en avlägsen släkting i Sten-
hagakoncernen som visade 
stort intresse för fastighe-
ten. Det strategiska läget vid 
järnvägen och motorvägen 
i en expansiv del av Göte-
borgsregionen övertygade 
dem om att gå med i affären, 
berättar Thomas Kilmyr på 
LM Stålteknik.

Företagets verksamhet är  

främst inriktad mot tillverk-
ning och montage av stål- 
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Bullerskydden mellan Nol 
och Älvängen, skärmtaken 
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Ale är projekt i närområdet 
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stora satsningar där vi kom-
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Genom att komma närmare 
kunden ökar vår konkur-
renskraft och serviceförmå-
ga. Självklart hoppas vi också 
kunna fortsätta expandera, 
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Prislappen stannade på 
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Wicanders tidgare fabrik i Älvängen har fått en ny ägare. Stenhaga Invest AB ligger bakom förvärvet 
tillsammans med LM Beslag & Inredning som ingår i en företagsgrupp med bland andra LM Ståltek-
nik AB i Nossebro. Dessa två företag kommer att flytta sina verksamheter till Älvängen så snart det är 
möjligt. Det betyder i sin tur ett tillskott av drygt 20 arbetstillfällen.
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Lennart Olsson, Fastighetsby-
rån i Älvängen, gläds inte bara 
över affären utan främst åt att 
det innebär nya jobb i Ale.

Arkivbild: Johanna Roos
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Stenhaga Invest grundades 
2008 och omsatte förra 
året 226 miljoner kronor 
samt har tillgångar värda 
över en halv miljard kronor. 
Bolaget ägs av grundaren, 
den 46-årige entrepre-
nören Svante Andersson. 
Tillsammans med LM Beslag 
& Inredning har Stenhaga 
bildad fastighetsbolaget Lo-
gistik fastigheter i Älväng-
en. Stenhaga äger 75% av 
aktierna. Tanken är att på 
sikt hyra ut hela fastigheten. 
LM:s företagsgrupp kommer 
att hyra cirka 2000 kvm till 
sina verksamheter.

– Wicanders gamla fabrik har fått ny ägare
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Kungörelse
Detaljplan för 
Surte syd, Surte nord, Bohus
Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 
februari 2013 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 21 mars 2013.

Älvängen syd, Älvängen centrum
Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 
februari 2013 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 21 mars 2013.

Bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m.fl. 
Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013 
antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft 2013-07-04.
 
Bostäder inom Alvhem 1:29 m. fl.
Kommunfullmäktige har den 29 augusti 2011 
antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 5 april 2013.

Surte 1:239 m. fl.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 mars 
2013 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 24 april 2013.
 

Den som vill ha ersättning för skador p g a 
detaljplanen måste väcka talan om det vid 
fastighetsdomstolen inom två år enligt 15:e 
kapitlet plan- och bygglagen. Tiden räknas 
från det datum planen vann laga kraft. Om 
skadan rimligen inte kunde förutses inom den 
tiden får talan väckas senare.

Kungörelse
Utställning av detaljplan för 
bostäder inom Nödinge 1:31, 
Ale kommun, Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan över rubricerat 
område har utarbetats och finns utställt från 
och med den 22 januari till och med den 
20 februari. Detaljplanen har tidigare varit 
föremål för samråd.

Planområdet är ca 4700 m2 stort och ligger 
centralt i Nödinge, i nära anslutning till ny 
pendelstation och service. Planförslaget 
syftar till att komplettera med fler bostäder 
inom det befintliga bostadsområdet Norra 
Klöverstigen. Planen möjliggör cirka 27 
bostäder i flerbostadshus. Området är tidigare 
detaljplanelagt.

Detaljplanen finns utställd för granskning 
under tiden 2014-01-22 till 2014-02-20
på följande platser:
• Kommunkontoret, Nödinge, Ale torg 7
•  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 

Alafors  (expeditionstider mån - tors  
kl. 08.00-16.30, fre kl. 08.00-16.00).

•  Kommunens hemsida, www.ale.se (Bygga, 
bo & miljö/Planer och byggprojekt). 

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
plankonsult Erik Wikström 031-50 73 97  
erik.wikstrom@norconsult.com eller 
enhetschef plan Alvaro Florez 0303- 33 03 78  
alvaro.florez@ale.se 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors eller sbn@ale.se, senast den  
20 februari 2014. Den som inte framfört 
skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Vill du och din familj 
göra skillnad?

Gryning Vård, Familjehem Göteborg, söker 
engagerade familjer som kan tänka sig uppdrag 
som jourhem.

Låter detta intressant? För mer information, hör 
gärna av dig till:

Helena Nyman    031-405 430 
Ulrika Bronsman    031-405 422 
Anette Blomqvist    031-405 449

eller via e-post:  
anette.blomqvist@gryning.se  
www.gryning.se/jourhem.asp

SSPF-arbetet ska utvärderas
NÖDINGE. Antalet barn- 
och ungdomsplaceringar 
minskar och SSPF-arbe-
tet ska utvärderas.

Revisorerna konstate-
rar att Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden 
fortsätter sin jakt på 
effektivitet och minska-
de kostnader.

Nämndens arbets-
utskott verkade vara 
överens om det mesta 
när de mötte pressen i 
torsdags.

Arbetsutskottet för Om-

sorgs- och arbetsmarknads-
nämndens arbetsutskott bju-
der in till pressinformation 
för att öka informationen till 
invånarna om vad som är på 
gång.

– Jag tog det här initiati-
vet för att öka det demokra-
tiska inflytandet. Att berätta 
för aleborna vilka beslut man 
redan har fattat känns inte 
rätt. Nu finns det en möj-
lighet för fler att uttrycka 
sin åsikt och kanske påverka 
innan beslutet är taget, säger 
nämndens ordförande, Boel 
Holgersson (C).

I torsdags kunde ar-
betsutskottet berätta om 
revisorernas gransknings-
rapport av Individ- och fa-
miljeomsorgen.

– I det stora hela är revi-
sorerna nöjda. De ser gärna 
att vi fortsätter hitta metoder 
för att följa upp åtgärdernas 
effekter och det är en process 
som hela tiden driver. Revi-
sorerna noterade också att vi 
tagit åt oss av tidigare kritik 
och att vi är inne i ett positivt 
utvecklingsarbete för att ef-
fektivisera verksamheten och 
minska kostnaderna, infor-
merar Boel Holgersson.

Arbetsutskottet fick också 
ta del av en sammanställning 
av Lex Sarah-ärenden för 
2013. Lex Sarah är brister i 
omsorgen som kommunen 
själv har upptäckt och an-
mält till socialstyrelsen.

14 ärenden
– Det var 14 ärenden under 
förra året. Vi kan konstatera 
att det nästan alltid handlar 
om brister i kommunikatio-
nen mellan till exempel två 
olika arbetslag, säger Ingela 
Nordhall (AD).

På dagordningen fanns 
också SSPF, samverkanspro-
jektet mellan skola, social-
tjänsten, polisen och fritid, 
som har varit permanent 
sedan 2011. Det är nu dags 
för en genomlysning och en 

rejäl utvärdering.
– Vi vet att det är fram-

gångsrikt, men jobbar vi på 
rätt sätt idag? Får individen 
rätt stöd och hur ser vår 
samverkan ut idag? Går det 
att utveckla ytterligare. Det 
är viktigt att vi inte bara kör 
på bara för att det fungerar, 
säger Lisbeth Tilly, sektor-
chef för omsorg, trygghet 
och arbete.

Nu ska nämnden ta ställ-
ning till hur och när en ut-
värdering ska genomföras.

– Vad vi vet idag är att po-
lisen talar sig varm för hur vi 
jobbar i Ale. Vi är något av 
en föregångskommun på det 

här området. SSPF-arbetet 
har gjort att vi  inte bara 
hittar fler individer som är i 
behov av stöd, utan vi hittar 
dem tidigare. Nu ser vi också 
att antalet barn- och ung-
domsplaceringar minskar. 
Vårt uppdrag har också varit 
att skapa bättre hemmap-
lanslösningar, inte minst av 
ekonomiska skäl. Det jobbar 
vi hårt med, säger Boel Hol-
gersson.

Personligt ombud
Arbetsutskottet fick också en 
redovisning av verksamheten 
personligt ombud som är ett 
stöd för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning.

– Det är en positiv verk-
samhet som utgår från Kung-
älv. Det handlar om att få 
stöttning av någon som inte 
är kopplad till en myndig-

het. Det ska ge dem ett mer 
självständigt liv. Staten är 
medfinansiär och verksam-
heten med personlig ombud 
är inget som alla kommuner 
driver, men vi är glada att 
Ale gör det tillsammans med 
Kungälv och Stenungsund, 
berättar nämndens vice ord-
förande Eva Eriksson (S).

Lisbeth Tilly kunde av-
slutningsvis rapportera om 
att reaktionerna efter SVT:s 
Uppdrag granskning inte 
blivit som befarat.

– Det verkar som att vårt 
förebyggande informations-
arbete gav effekt. Oron 
uteblev. Diskussionen om 
digitala eller analoga larm 
kommer säkert att fortsätta. 
I Ale kan vi inte införa ett 
helt digitalt system så länge 
det saknas täckning på vissa 
delar i Ale.

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

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden informerade

Boel Holgersson (C) har som nämndens ordförande tagit initiativ 
till pressträffar efter nämndens arbetsutskott för att ge fler möjlig-
het att få information i tid.

Eva Eriksson (S), vice ordföran-
de i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden.
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www.alekommun.se • 0303-33 00 00

Onsdag kl 17.00-20.00
Torsdag kl 17.00-21.00
Fredag klockan 17.30-21.00
Lördag klockan 11.00-15.00

Tisdag-fredag kl 11.00-15.00
Lördag stängt
Söndag kl 12.00-15.00

Tisdag-fredag kl 10.00-15.00
Lördag stängt
Söndag kl 12.00-15.00

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

PREP - verktyg för varaktig kärlek

Ale Arena öppet för  
allmänhetens åkning

Ale kommun startar i februari 2014 en kurs
speciellt riktad till par med yngre barn.
En kurs på fyra tillfällen i PREP ger verktyg för
varaktig kärlek. PREP är friskvård för 
parrelationen
– praktisk hjälp att förebygga och hantera de
problem som oundvikligen uppstår ibland.

När? Tisdagar, jämna veckor,  
med start den 4 februari.
Vi träffas mellan klockan 17.30 - 20.00.
Kursledare: Familjebehandlare Eva Gundahl och
familjerådgivare Majsan Malmvall.
Kostnad: 300 kr per deltagare för kursmaterial.
Mer information och anmälan: Familjecentralen – 
Eva Gundahl Tel: 0303-37 12 50 eller  
eva.gundahl@ale.se – Senast den 31 januari 2014

Måndag 09.00-15.00
Tisdag  09.00-15.00
Onsdag  09.00-19.00
Torsdag 09.00-15.00

Fredag  09.00-15.00
Lördag 16.00-19.00
Söndag  16.00-19.00

Allmänhetens åkning är gratis. 
Du måste ha skridskor för att få vara på isen.

För mer info  och öppettider se www.ale.se

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

Informationsmöte - tid och plats:
•  Onsdagen den 5 februari klockan 18:00 

Folkets hus, Lilla Edet

•  Torsdagen den 6 februari klockan 18:00 
Ale gymnasium, sal 209, Nödinge

Välkommen till det möte som passar dig bäst.  
Kontaktperson Bredbandssamordnare Per Persson 
Telefon: 0303-33 00 90 E-post: per.persson@ale.se

På gång
För barn och föräldrar
 

Sagoklubben Drakonsdag på  
Surte bibliotek
Sagostund och pyssel varannan onsdag kl. 14.30, ojämna 
veckor. Start 29 januari (därefter 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 
23/4, 7/5). Anmälan och information surtebibliotek@ale.se 
tel 0303- 33 01 71
 

Sagostunder på Älvängens bibliotek
Varje onsdag kl. 10.00. Från 3 år. Start 29 januari, avslutning 
23 april. Information alvangenbibliotek@ale.se
tel. 0303- 33 04 82

Bebissagostunder på Älvbarnens  
familjecentral, Bohus
Sagor och ramsor för bebisar 4-8 månader och deras 
föräldrar. Fem torsdagar kl. 11-12. Start 30 januari.
Anmälan och information surtebibliotek@ale.se
Ett samarbete mellan bibliotek och familjecentral.
 

Draktorsdag på Skepplanda bibliotek
Sagostund och pyssel varannan torsdag kl 14.30, ojämna 
veckor. Start 30 januari (därefter 13/2, 27/2 , 13/3, 27/3, 10/4, 
24/4, 8/5). Anmälan och information skepplandabibliotek@
ale.se  tel. 0303-33 05 15

 

Vårens bokcirklar för vuxna
 

Ale bibliotek, Nödinge
Vi träffas onsdagar klockan 18.00.
Temat för våren är Nordamerika och vi läser en bok inför 
varje träff. Aktuell bok finns att låna i lånedisken i Nödinge.
Vårens träffar:
Onsdag 29 januari
Onsdag 26 februari
Onsdag 26 mars
Onsdag 23 april
Anmälan tel. 0303-330 216, epost: bibliotek@ale.se
 
Skepplanda bibliotek
Vi träffas var tredje måndag och pratar om böcker vi läst. 
Nästa träff är måndag 3 februari. Anmälan tel. 0303-330 515, 
epost: skepplandabibliotek@ale.se
 
Surte bibliotek
Vi träffas följande tisdagar kl 18.00.
11 feb, 11 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni
Information tel. 0303-330171, epost: surtebibliotek@ale.se
 
Älvängens bibliotek
V träffas ungefär en gång per månad och diskuterar böcker 
som vi gemensamt bestämt att vi vill läsa. Nästa tillfälle 
är onsdag 19 februari. Anmälan tel. 0303-330 482, epost: 
alvangenbibliotek@ale.se
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NÖDINGE. Finns det vilja 
så finns det hopp. 

Det är ett motto som 
Ale fritids nya enhets-
chef Åsa Holmbom tror 
starkt på i arbetet med 
ungdomar.

Hennes styrka som 
chef är en empatisk 
ådra i kombination med 
känsla för struktur.

Hela sitt yrkesliv har hon 
jobbat med ungdomar – från 
flera olika perspektiv.

Hon är lärare i grunden, 
men hennes senaste uppdrag 
var som verksamhetschef för 
Majblomman. Däremellan 
har hon jobbat tolv år med 
att anordna språkresor inom 
STS. 

– Vad ungdomarna gör på 
sin fritid är så otroligt vik-
tigt. På Majblomman nåd-
de jag barn i socialt utsatta 
familjer och kunde sätta en 

guldkant på deras vardag. 
Här når jag alla och målet är 
att alla ska känna sig välkom-
na. Det är inom kommunen 
som man har störst chans att 
påverka ungdomarnas var-
dag, säger Åsa Holmbom, 
ny enhetschef på Ale fritid 
sedan i oktober. 

För Åsa, som är bosatt i 
Hisings Backa, innebär Ale 
ett nytt territorium och hon 
blev fascinerad av den vid-
sträckta landsbygden. 

– Det är jättevackert och 
som jag ser det, en väldig 
tillgång för kommunen. Jag 
visste egentligen ingenting 
om trakten innan jag började 
jobba här. 

Sommarplanering
De första månaderna i Ale 
kommun har hon i första 
hand fokuserat på att lära 
känna personalgruppen. 

– Det är en väldigt erfa-
ren grupp som varit lätt att 
lära känna. Det är tydligt att 
Ale satsar på sina ungdomar 
och värnar om ungdomsde-
mokrati. Man gör medvetna 

satsningar på olika projekt 
där ungdomar själva står 
som arrangörer och det är 
väldigt positivt. ”Tvärballa 
bankomaten” är ett jättebra 
exempel, där man utgår från 
att alla kan. 

Ännu vill hon inte uttala 
sig om utvecklingsområden 
och var man behöver läg-
ga extra kraft, men menar 
att det genomgående är en 
väldigt väl fungerande verk-
samhet.

Hon har redan nu fått i 
uppdrag från Kultur- och 

fritidsnämnden att utveckla 
sommarverksamheten, något 
hon ser fram emot.

– Tanken är att erbjuda 
mer aktiviteter och se till att 
hålla öppet så mycket som 
möjligt, även om det kanske 
inte blir hela sommaren. 

Vilka är dina främsta 
styrkor som chef?

– Att jag har en empa-
tisk ådra och värnar om att 
människor ska må bra, sam-
tidigt gillar jag struktur och 
att det finns en tydlighet. 

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

– Åsa Holmbom är ny 
enhetschef för Ale fritid

Vill sätta 
guldkant

Redan varm i kläderna. Åsa Holmbom är ny enhetschef på Ale fritid sedan i oktober. Tidigare har hon bland annat jobbat för STS språkre-
sor och som verksamhetschef för Majblomman, men är lärare i grunden. 

ÅSA HoLMBoM

Ålder: 45
Bor: Hisings Backa
Familj: Make och tre barn på 
13, 11 och 3 år.
Gör: Enhetschef för Ale fritid
Intressen: Sport, resa, fa-
miljen
Gör på fritiden: Just nu är 
det mycket lämna, hämta och 
heja. Jag och barnen har akti-
viteter på schemat varje dag. 
Lyssnar på: Allätare, men 
favoritbandet är U2. 

Ser på tv: Allt med sport, men 
främst handboll och fotboll
Drömresa: New York
Ser mest fram emot under 
2014: Att planera sommarlo-
vet för Ales ungdomar.
Motto: ”Finns det vilja så 
finns det hopp”
Bonusfakta: Är en entusi-
astisk melodifestivaltittare 
och var i fjol på finalen i 
Stockholm. 

Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Välkommen till öppet seminarium i Älvrummet onsdag den 29 januari kl 17.30–19.00

På plats träffar du bland annat representanter från Göteborgs Stad och Centrum för 
transportstudier på KTH i Stockholm som diskuterar och ger svar på frågor kring hur 
trängselskatt påverkar våra vägvanor och attityder.

Begränsat antal platser, kom i tid. Älvrummet, Kanaltorget 1 
(vid GöteborgsOperan).

Efter ett år med trängselskatt

Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 

I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

Till premiären kom ett 30- tal besökare för att se filmen 

Invigningen av Träffpunkt Backavik bjöd på filmvisning som sedan följdes av en fikastund. Varannan 
tisdag kommer SPF Alebygden att bjuda in till verksamhet i samlingslokalen.

Ny träffpunkt invigd
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NÖDINGE. Träffpunkt Backavik invigdes i tisdags.
Varannan tisdagsförmiddag kommer SPF Alebyg-

den att erbjuda verksamhet i den stora samlingslo-
kalen.

– Det är tänkt för boende på Backavik, men också 
för våra egna medlemmar, säger Lennart Mattsson.

om Surte. Efter filmvisning-
en serverades kaffe.

– Vi har lånat lokalen här 
på Backavik vid ett antal till-
fällen under förra året varför 
enhetschef Eva Lans Samu-
elsson tyckte att det var dags 
att bjuda igen. Nu erbjuder 
vi en träffpunkt för boende 
på Backavik, förklarar Len-
nart Mattsson.

Vad det blir för typ av 
tema på kommande träffar är 
inte bestämt. Lennart Matts-
son har bland annat en tanke 
om att berätta om Backa och 
dess historia.

– Vi får se vad det blir. 
Förhoppningsvis ska detta 
bli en mötesplats som upp-
skattas av många äldre.

JONAS ANDERSSON
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NÖDINGE. Träffpunkt Backavik invigdes i tisdags.
Varannan tisdagsförmiddag kommer SPF Alebyg-

den att erbjuda verksamhet i den stora samlingslo-
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– Det är tänkt för boende på Backavik, men också 
för våra egna medlemmar, säger Lennart Mattsson.

om Surte. Efter filmvisning-
en serverades kaffe.

– Vi har lånat lokalen här 
på Backavik vid ett antal till-
fällen under förra året varför 
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BOHUS. På andra vå-
ningen i Bohus centrum 
inryms sedan i torsdags 
Älvbarnens Familjecen-
tral.

Hit är alla föräldrar 
med barn upp till sex år 
välkomna.

– Vi har samlat olika 
kompetens och resurser 
under ett och samma 
tak, säger förskollärare 
Marie Albinsson, tillika 
samordnare för verk-
samheten.

Den officiella invigning-
en äger förvisso rum nu på 
torsdag, men redan i förra 
veckan öppnades dörren till 
Älvbarnens Familjecentral.

– Det är politiska beslut 
i såväl hälso- och sjukvårds-
nämnd som kommunen som 
ligger till grund för den här 
satsningen. Det ska finnas 
minst en familjecentral i 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
fyras område, där Ale är en 
av fem kommuner. Familje-
centralstankarna fanns med 
redan för tre-fyra år sedan då 
Ale deltog i projektet ”För-
äldrastöd från A till Ö” och 
det är med stor glädje vi ser 
att det nu har blivit verklig-
het, säger folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén.
En familjecentral är ett 

bevisat bra samverkansar-
bete och det krävs att man 
har en öppen förskola och 
deltagande av förskollärare, 
familjebehandlare och per-
sonal från såväl MVC som 
BVC för att få kallas famil-
jecentral. 

– Det har skapats en mö-
tesplats för föräldrar och 
barn. Vi som jobbar på Älv-
barnens Familjecentral har 
olika yrkeskompetens för att 
på bästa sätt kunna bemöta 
de behov och frågor föräld-
rar har kring sina barn och 
livssituation, säger Marie Al-
binsson.

Den öppna förskolan ska 
fungera som en träffpunkt 
och kommer att vara till-
gänglig två dagar i veckan, 
måndag och torsdag. Därut-
över kommer det att erbju-
das ett babycafé (0-1 år) på 
torsdagsförmiddagar.

– Det blir en lugnare sam-
varo med möjlighet att knyta 
föräldrakontakter. Bibliote-
ket kommer att förlägga bä-
bissagostunder hos oss, säger 
Marie Albinsson och låter 
hälsa att även dietist Jenny 
Sallander kommer att dyka 
upp för samtal om barn och 
mat. 

– Dessutom ges föräld-
rarna möjlighet att låna hem 
bokpåsar till sina barn. Vi 
har samlat bra litteratur för 

såväl yngre som lite äldre 
barn, inflikar bibliotekarie 
Sara Dahl.

När lokaltidningen besö-
ker Älvbarnens Familjecen-
tral på öppningsdagen är vi 
inte ensamma. Ryktet om 
den öppna förskolan har re-
dan spridit sig bland föräld-
rarna, bland annat genom 
informationsbladet Balan-
sen.

– Vi är relativt nyinflytta-
de i Bohus. När vi flyttade 
hit från Göteborg önska-
de vi kunna ägna mer tid åt 

barnen. Familjecentralen 
och personalen som jobbar 
här tillgodoser vårt behov 
på ett väldigt bra sätt. Det 
är en unik möjlighet som er-
bjuds på hemmaplan, säger 
en mamma som Alekuriren 
pratar med.

Nu laddar personalen för 
torsdagens invigningsfiran-
de. Föräldrar och barn hälsas 
hjärtligt välkomna.

– Någon bandklippning 
blir det inte, däremot ska 
vi knyta band. Det är ju det 
som vår verksamhet handlar 

om. På Älvbarnens Familje-
central knyts kontakter och 

nätverk byggs, avslutar Ma-
rie Albinsson.

Till Älvbarnens Familjecentral är alla föräldrar med barn upp till 
sex år välkomna. Öppna förskolan smygstartade i förra veckan, 
men den officiella invigningen äger rum nu på torsdag.

Hälsar välkommen till Älvbarnens Familjecentral i Bohus centrum 
gör Annika Carlsson, distriktssköterska BVC, Sara Dahl, biblioteka-
rie, Marie Albinsson, förskollärare, Eva Gundahl, socionom, Jenny 
Sallander, dietist, och Kicki Hedrén, distriktssköterska BVC.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– En efterlängtad satsning

Ales första Familjecentral har öppnat 

SV Väst  i Ale våren 2014 
 
AKVARELL- nybörjare  (22786) 
Kom och få inspiration till ditt skapande - vi målar 
tillsammans och lär oss grunderna i Akvarell. Vi träffas 
varannan vecka. 
Medtag eget material. 
start:  onsdag 19 feb 18:00 
lokal:  Ale gymnasium 
pris:   650 kr 
ledare:   Kristina Raad 
 
KERAMIK - handformning av lera  (24113) 
Helgkurs  -  nybörjare eller erfaren   
1-2 mars kl 10-16  +  glasering 2 mars em 
lokal: Maries Keramik- Bärs Lid 2, Skepplanda 
pris:          2000 kronor + lera a 40 kr kilot, glasyr och        

bränning samt lunch ingår.  
ledare:     Marie Sundgren 
 
TOVNING PROVA PÅ  (23283) 
Vi lär oss grunderna/teknikerna i att tova ull,  
Söndagen den 9 mars kl 10:00-14:00 
plats:    Trastvägen 1 Nol  
pris:  250 kr exkl material 
lLedare:   Eva Thoren 
 
HÖNS I TRÄDGÅRD - hur gör man?  (23006) 
En grundkurs om höns. 
start:  tors 27 mars  kl 18:00  
plats: SV Göteborgsvägen 94, Älvängen  
pris:  3 ggr - 350 kr  
ledare:  Hanna Nyqvist 
 
HÖNS I TRÄDGÅRD - En lördag om höns  (23003) 
Lördag 1 feb kl 10:00-15:00 
plats Rådmansgatan 30, Kungälv 
pris:  350 kr 
ledare:  Hanna Nyqvist 
 
 
 

MINDFULNESS   
Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och 
stress samt  lär oss hantera svårigheter. Vi blir stegvis 
mer lyhörda för andra och mer närvarande i NUET. 
 

start:  tis 18 feb 18-19:30 - jämna veckor (22787) 
lokal:  SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen 
pris: 6 ggr - 480 kr +150 kr litteratur 
ledare:  Jon ”Nonni” Bjorgvinsson  
 

start:  tis 25 feb 18-19:30 - ojämna veckor (22788) 
lokal:  SV:s exp. Göteborgsv 94, Älvängen 
pris: 6 ggr - 480 kr + 150 kr litteratur 
ledare:  Ann Franzén 
 
SKRIV DITT LIV  (23488) 
Att komma  igång, våga skriva och inspireras av 
varandras berättelser, Vi diskuterar självbiografisk 
litteratur samt om skrivande, läsandet och berät-tandets 
betydelse i våra liv. 
start:       tis 18 feb kl 14:00-16:15-5 träffar varannan 
vecka 
lokal:       Ale bibliotek i Nödinge 
pris:         950 kronor 
ledare:    Kerstin Rauserk- journalist, poet, pedagog 
 
STYRELSEUTBILDNING 
Vad gör man i en styrelse och hur gör man det lättast? 
Start:  efter överenskommelse. 
Plats:  efter överenskommelse. 
Ledare:  Hanna Nyqvist  
 
GOD  MAN – FÖRVALTARE  eller förmyndare   
Redovisning, förteckning och årsräkning  mm  
Litt : ”God man eller förvaltare” av Kerstin  Fälldin 
 

start:  onsdag 29 januari 18:00  (22887) 
plats: Göteborgsvägen 94,  Älvängen  
 

start :  tisdag 11 mars kl 18:30  (22889) 
plats: Rådmansgatan 30,  Kungälv  
 

pris:  4 ggr - 1200 kr (inkl material)  
ledare:  Boel Holgersson 
 
 
 

SCRAPBOOKING - korttillverkning  (23279) 
Vi provar olika tekniker / layouter/designer och får 
mängder med inspiration i vårt skapande 
Start: onsdag 29 februari kl 18:00 3 träffar 
Pris: 370- Material finns att köpa på plats. 
Lokal: Södra Klöverstigen 31, Nödinge 
Ledare: Batoul Raad 
 
OPERA OPERA!  (22590) 
Vi lyssnar på opera, talar om opera, dricker kaffe och har 
det gemytligt 
start: tisdag 21 januari kl 10-12:15 
plats: : SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen 
ledare: Carina Wendt-Andersson  
 
 

SLÖJDCAFÈ  med  Ale slöjdare 
Lördagar kl 11-14  f o m 11 jan 
Trastvägen 1,  Nol, Välkomna! 
 

 
 
 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 
Göteborgsvägen 94, Älvängen 
www.sv.se/vast   
010-3300900 
vast@sv.se 
 

Föreläsning med Tina Dahlöf  
Det blir inte alltid som man tänkt sig!  
 Är du medveten om hur ditt omedvetna medvetande 
påverkar dig?! 
Måndag den 24 februari kl 19.00 - entré  50 kr 
Ale gymnasium, Nödinge 
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Rekord när Alebacken öppnade!

Köer får man numera acceptera när det vankas skidåkning i 
Alebacken. Så populär har pisten blivit.

Alebackens parkeringsplats har vidgats rejält de senaste åren, men 
det blev ändå ett mindre kaos den gångna helgen när det bara 
under söndagen såldes över 1200 liftkort.
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

2500 besökare på tre 
dagar säger allt
LEDET. Skidpremiären 
var efterlängtad.

När Alebacken öppna-
de pisten i helgen blev 
det rekord direkt.

– Makalöst. 1211 
liftkort på en dag. Det 
har aldrig tidigare hänt, 
säger eldsjälen John 
Hansson.

Alebackens rekordhelg bör-
jade redan på fredagskvällen, 
då föreningen tillsammans 
med Vakna bjöd in alla ung-
domar till gratis skidåkning 
med tillhörande korv med 
bröd. 600 skidsugna köade 
för att ta sig upp och ner. 
Stämningen var på topp.

– Ett suveränt koncept 
som det känns väldigt roligt 
att vi får vara en del av, säger 
Vaknas Thomas Berggren.

Ale Fritid fanns på plats 
med ledare från kommunens 
alla fritidsgårdar. Alebacken 
var en enda stor fritidsgård 
i sig.

Lördagen och söndagen 
var de första officiella öppet-
dagarna och att Alebacken är 
omskriven i de stora medier-

na har definitivt fått genom-
slag. Det blev snabbt fullt på 
parkeringsplatsen och för de 
som inte var ute i tid blev det 
till att vandra med skidorna 
från kommunhusets parke-
ringsplats.

– När det blir så här 
mycket folk krävs det p-vak-
ter för att det inte ska uppstå 
ett mer eller mindre kaos på 
parkeringsplatsen. Vi måste 
också se till att det hela tiden 
är fri lejd för räddningstjäns-
ten och ambulansen. Det var 
tyvärr en del som fick vända 
hemåt idag utan att ha fått 
åka och det är självklart trå-
kigt, men vad ska vi göra? 
Alternativet är att vidga om-
rådet ytterligare, men det 
är en svår balansgång, säger 
John Hansson och fortsätter:

– Att det blev så extremt 
många som letade sig hit i 
helgen beror också på att 
Ulricehamn ännu inte har 
öppnat. Vi är först ut och 
skidvännerna har väntat 
länge nog.

Fredagen lockade 600 
ungdomar till Alebacken. 
Under lördagen såldes 650 
liftkort och under rekord-
söndagen hela 1211.

– Det blir ett svårslaget 
rekord, konstaterar John 

Hansson som var stum av 
beundran.

– Det är så många som 
är med och hjälper till att 
man blir rörd. Vi ringde in 
extrafolk på söndagen och 
alla ställer upp utan minsta 
övertalan.

Framgången har dock en 
baksida.

– För första gången nå-

gonsin tror jag har vi fått en 
del negativ kritik på Face-
book. Köerna i liften, caféte-
rian och bristen på p-platser 
irriterar. Vi kan bara försöka 
bli effektivare och hitta lös-
ningar som underlättar, men 
att vara förberedd på en så-
dan här invasion går inte, 
menar John Hansson.

Nybyggda villor 
från 1.975.000:-
Nu börjar vi försäljningen av våra 27 fristående 
villor i Älvängens nya område Kronogården! Ett 
område med nybyggda bostäder i familjevänliga 
kvarter mitt i naturen och nära centrum. 

Här bor du klimatsmart och modernt i välplanerade 
bostadsrätter på 101 eller 120 kvadratmetrar. På 
en lugn återvändsgata med egen carport, lättskött 
trädgård och med skogen som närmsta granne 
lever du ett aktivt, bekvämt liv. Ett liv där vardags-
logistiken är enkel och ger plats för det viktigaste. 

Anmäl ditt intresse och 
få förtur vid säljstart!

brf SKOGSLYCKAN
KrONOGÅrDEN i ÄLVÄNGENEtt StOrt LiV i miNDrE SKALA

Säljstart     i mars!

facebook.com/brfskogslyckan

Läs mer!

f 
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Öppet alla dagar 7-23

KLIPP!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m vecka 4 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

favoriter
prissänkta

Gäller 22/1–26/1

15:-/st

 
APELSINER I NÄT

ICA. Spanien. 2 kg. 
Klass 1. Jfr. pris 7:50/kg.

 Finns laddat på ditt ICA Kort.

10:- 
LIONS STRUT
Triumf Glass. 120 ml.

Jfr. pris 5:00/st.

16:-
LIONS STRUT
Triumf Glass. 120 ml.

Jfr. pris 4:00/st.

24:-
LIONS STRUT
Triumf Glass. 120 ml.

Jfr. pris 3:00/st.

köp fler spara mer!2 för 4 för 8 för

2 för

ExOTIc SNAckS
Ord. pris 135:-/kg

990
/hg

20:-/st
 kAFFE  

Classic. 500 g. 
Gäller ej Ekologiskt, Selection 

och Hela bönor.  
 Jfr. pris 40:00/kg.  

Max 2 köp/hushåll. 

99:- 
kYckLINGFILÉ 

 ICA. 1 kg. Fryst.
Jfr. pris 49:50/kg.

 Max 2 köp/hushåll.
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ÄLVÄNGEN. Inom en 
snar framtid kommer 
Aleambulansen tvingas 
flytta från sina lokaler 
i Älvängen, då kommu-
nen planerar att riva 
fastigheten. 

Ett alternativ är att 
hyra in sig hos Rädd-
ningstjänsten i Nol, men 
ännu har inte frågan 
lagts på bordet.

Under 2014 påbörjas plane-
ringsarbetet för Älvängens 
södra centrum och kommu-
nen löser därför in fastighe-
ter i området kring resecen-
trum.

– Det handlar om en 
process på flera år där vi 
först ska bestämma vad vi 
ska göra och sedan upprätta 
en detaljplan. Förmodligen 
blir det en kombination av 
bostäder och lokaler, säger 
Lars Lindström, mark- och 
exploateringsansvarig i Ale 
kommun.

Lokalen där Aleambulan-
sen idag huserar kommer så 
småningom att rivas för att 
ge plats åt nybyggnationer 
och man har därför börjat se 
sig om efter en ny hyresvärd.

Rapporteringen om att 
ambulansen hamnar hos 
räddningstjänsten i Nol var 
dock förhastad, även om det 
är ett alternativ som diskute-
rats internt. 

– Någonstans måste vi 
flytta innan lokalen rivs och 
det finns många vinster med 
att samlokalisera ambulan-
sen med brandstationen i 
Nol, men frågan har ännu 
inte lyfts officiellt. Vi ska 
försöka få till ett möte med 

alla berörda parter nu under 
våren för att se hur vi går 
vidare, säger ambulanschef 
Tommy Claesson.

Även Håkan Lundgren, 
räddningschef i Ale-Kung-
älv, menar att möjligheten 
finns att hyra in sig i brand-
stationens lokaler. 

– Bollen ligger hos ambu-
lanssjukvården och kommer 
frågan upp till oss tittar vi på 
möjligheten. 

JOHANNA ROOS

Inga beslut tagna 
om Aleambulansen

2013  |   vecka 5  |   nummer 4  |   alekuriren 3

NOL. Ambulanssjukvår-
den i Ale har sin sta-
tion i Älvängen sedan 
15 år tillbaka.

Nästa år kan Nol bli 
ny adress.

– Vi för en dialog om 
att hyra in oss hos 
Räddningstjänsten i 
Nol, säger ambulans-
chef Tommy Claesson.

Ryktet om att flytta ambu-
lansstationen i Älvängen är 
sant. I våras gjordes en över-
syn om var ambulansen är 
bäst placerad för att nå flest 
på kortast möjliga tid. Svaret 
blev Nol.

– Det är en avancerad 
simulering som görs för att 
räkna fram utrycknings-
tiderna. Genom att flytta 
ambulansen till Nol når vi 
5000 människor snabbare 
i Ale. Den stora skillnaden 
mot Älvängenstationen är 
att vi betydligt snabbare 
från brandstationen i Nol 
kommer ut på E45 i både 
nordlig och sydlig riktning, 
säger ambulanschef Tommy 
Claesson.

Har ni redan tagit beslut 
i frågan?

– Nej, det har vi inte. Jag 

träffar företrädare för det 
nya Räddningstjänstförbun-
det i Kungälv-Ale i dagarna. 
Det får inte kosta skjortan 
att flytta in i brandstatio-
nen. Det tror jag inte det 
ska behöva göra heller. Det 
finns ju stora fördelar med 
att samla resurserna, menar 
Tommy Claesson och berät-
tar att hyreskontraktet i Älv-
ängen löper till 1 december 
2013.

Det väntar fler föränd-
ringar i ambulanssjukvården 
som kör under Kungälvs 
sjukhus. Redan i mitten av 
mars försvinner den kriti-
serade jourtjänstgöringen 
och personalen går från 44 
timmar på jobbet till 36,5.

– Det har varit en prio-
riterad arbetsmiljöfråga. 
Antalet körningar har ökat 
markant de senaste åren och 
nu får alla ambulanssjuk-
sköterskor fasta tider, vilket 
också betyder färre timmar 
på arbetsplatsen jämfört med 
hur det har varit. Det har 
medfört att vi har nyanställt 
fem ambulanssjuksköterskor. 
Dessutom utökar vi dagkapa-
citeten med en ambulans till, 
vilket också ska ge vår perso-
nal möjlighet att hinna med 

sin lunch, berättar Tommy 
Claesson.

Lilla Edet som fortfa-
rande är en av få kommuner 
som saknar egen ambulans 
kommer inte att påverkas 
nämnvärt av förändringen.

– Vi är i princip lika snabbt 
i Lilla Edet från Nol som från 
Älvängen. Egentligen tillhör 
Lilla Edet NU-sjukvården, 
men spelreglerna som gäller 

är att den ambulans som är 
närmast ska rycka. Det gör 
att vår Aleambulans med stor 
sannolikhet kommer att köra 
till Lilla Edet mycket även i 
framtiden.

– Landstinget planerar en 
fl ytt från Älvängen

Aleambulansen hamnar i Nol

Nolambulansen drevs fram till 2012 i privat regi. Nu är alla ambulansverksamhet under Kungälvs sjukhus i regionens regi. 
Dessutom planeras en fl ytt av ambulansen från Älvängen till brandstationen i No

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

WWW.SPORTLIFE.SE

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303-938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
NY! KUNGÄLV SOLBRÄCKE SOLBRÄCKEGATAN 31  |  NY! KUNGÄLV XTRAVAGANZA VIKTCENTER SOLBRÄCKEGATAN 31, TEL 0303-44 59 00  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11

KOM I FORM!
– VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE HJÄLPER DIG

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

PT START  8-10 pers

995KR

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR

PT SMALLGROUP

Tillsammans med våra personliga tränings- 
rådgivare sätter vi upp realistiska mål och 
tränar i smågrupper om 8-10 personer.

Våra unika träningsprogram pågår under 
åtta veckor. Vi följer gemensamt din  
utveckling och ger inspiration, tips och stöd 
på vägen. 

PT START innebär träning tillsammans med 
en personlig tränare i ett anpassat tempo.
PT PRO vänder sig till dig som vill ha en  
tuffare utmaning.

Och du, det är aldrig för sent att komma i 
form, men du väljer själv i vilken takt!

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR

FAksImIL: VEckA 5, 2013

Waldorfskolan i Kungälv

Den lilla skolan med det stora hjärtat
och goda bemötandet

Vi erbjuder en sammanhållen  
skolgång från förskoleklass till 9:an,  

i ett naturskönt område och med  
Kungälvs godaste skolmat!

Välkommen på

Öppet Hus
Torsdag 30 februari kl 18-20

En bra skola väljer  
man bara en gång!

Tvetgatan 9, Kungälv

0303-636 70
www.fredkullaskolan.se

ALE/LILLA EDET. Även 
2013 höll Ale kommun 
flyktingavtalet som 
avser att ta emot 30 
nyanlända per år.

Lilla Edet däremot tog 
emot ungefär hälften av 
vad som avtalats, myck-
et beroende på svårig-
het att hitta boende. 

Ale kommun ordnade under 
förra året bostad åt 23 nyan-
lända personer samt bosatte 
sig fem i kommunen på eget 
initiativ. Med sammanlagt 28 
personer är flyktingkvoten 
på 30 i det närmaste fylld. 

– Det kan vara fler efter-
som det är en fördröjning i 
rapporten från Migrations-
verket och det är inte säkert 
att alla blivit folkbokförda 
ännu. Vi är nöjda med fjolår-
et och nu har vi fler familjer 

på gång, säger Magnus Bill-
borg, ansvarig för försörj-
ningsstödet i Ale.

Sammanlagt upplät kom-
munen sex lägenheter till 
nyanlända, varav alla barn-
familjer. 

Även Lilla Edet har avtal 
med Migrationsverket om 
att ta emot 30 personer per 
år, men där har man svårare 
att hitta bostäder då det rå-
der ännu större brist på lä-
genheter. 

Under 2013 tog man 
emot sammanlagt 16 per-
soner, varav nio vuxna, fem 
barn och två ensamkomman-
de flyktingbarn.

– Bostäder är den stora 
haken för oss. Vi har just 
nu tre lägenheter som hyrs 
ut i andra hand. De är tän-
ka som förstalägenheter för 
att få referenser när man 
sedan går vidare till första 

Under 2013 tog Ale emot 28 nyanlända personer och Lilla Edet 16.

– Men Lilla Edet har svårt att få fram bostäder

Ale håller flyktingavtalet

hand. Nu får vi ytterligare 
tre lägenheter av den typen, 
säger Ann-Christine Gus-
tavsson, verksamhetschef/
rektor, Arbetsmarknadsav-
delningen i Lilla Edet. 

JOHANNA ROOS

Tvärballa bankomaten är åter laddad
ALE. Tvärballa banko-
maten är laddad med 
nya friska pengar.

120 000 kronor när-
mare bestämt.

– Nu är det fritt fram 
för kommunens ungdo-
mar att söka bidrag till 
olika projekt och akti-
viteter, säger Thomas 
Hermansson, samord-
nare för Ale Fritids 
öppna verksamhet.

Det testades i fjol och blev 
väldigt väl mottaget hos 
ungdomarna. Tvärbal-
la bankomaten tycks ha 
kommit för att stanna. I 
fjol fanns 100 000 kronor 
att söka till olika typer av 
aktiviteter, nu har summan 
höjts till 120 000 kronor.

– Ale Fritid är en del av 
ett nätverk – KEKS – som 
bygger på delaktighet och 
inflytande. Vi är på god väg 
att förändra vårt arbetssätt. 
Vår fritidsverksamhet är 
ingen förvaring utan ska 
innebära en utveckling för 
individen. Det ska hända 
något på vägen. Det ska 
man kunna kräva av Ale 
Fritid och även våga kräva 
av ungdomarna. Kraften, 
fantasin och viljan finns 
hos tjejerna och killarna 
som besöker oss och vi ska 
ha verktygen att locka fram 
det, säger Thomas Her-
mansson och fortsätter:

– Tvärballa bankomaten 
ger en möjlighet att som 
ungdom kunna utveckla 
och förnya fritidsverksam-
heten. Av den anledningen 
har vi avsatt en tredjedel 
av vår budget i Tvärballa 
bankomaten, pengar som 
är sökbara för kommunens 
ungdomar.

Jobbar rätt
Liknande satsningar har 
gjorts på andra håll i lan-

det med skiftande resultat. 
I Ale kommun blev för-
söksåret emellertid väldigt 
lyckosamt, ansökningarna 
var många och i de flesta 
fall väldigt genomarbetade 
och kreativt utformade.

– Ansökan görs via kom-
munens hemsida under 
fliken ”Uppleva & göra” 
och behandlas av fem unga 
representanter från våra fri-
tidsgårdar som sitter i Ung-
domsrådet. Förra året tog 

pengarna slut vilket är ett 
tecken på att vi jobbar rätt. 
Det resulterade i aktivite-
ter i form av Motorverk-
stad, graffiti, housekväll, 
zumbakväll och ridning på 
islandshästar för att nämna 
några exempel. Pengarna 
var också jämt fördelade 
på de olika fritidsgårdarna; 
Bohus, Nödinge och Äl-
vängen, avslutar Thomas 
Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Thomas Hermansson är samordnare för Ale Fritids öppna verksamhet och han låter meddela att 
Tvärballa bankomaten nu är laddad med nya friska stålar, bidragspengar som kommunens ungdo-
mar kan söka till olika typer av aktiviteter.
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sen idag huserar kommer så 
småningom att rivas för att 
ge plats åt nybyggnationer 
och man har därför börjat se 
sig om efter en ny hyresvärd.

Rapporteringen om att 
ambulansen hamnar hos 
räddningstjänsten i Nol var 
dock förhastad, även om det 
är ett alternativ som diskute-
rats internt. 

– Någonstans måste vi 
flytta innan lokalen rivs och 
det finns många vinster med 
att samlokalisera ambulan-
sen med brandstationen i 
Nol, men frågan har ännu 
inte lyfts officiellt. Vi ska 
försöka få till ett möte med 

alla berörda parter nu under 
våren för att se hur vi går 
vidare, säger ambulanschef 
Tommy Claesson.

Även Håkan Lundgren, 
räddningschef i Ale-Kung-
älv, menar att möjligheten 
finns att hyra in sig i brand-
stationens lokaler. 

– Bollen ligger hos ambu-
lanssjukvården och kommer 
frågan upp till oss tittar vi på 
möjligheten. 

JOHANNA ROOS

Inga beslut tagna 
om Aleambulansen
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NOL. Ambulanssjukvår-
den i Ale har sin sta-
tion i Älvängen sedan 
15 år tillbaka.

Nästa år kan Nol bli 
ny adress.

– Vi för en dialog om 
att hyra in oss hos 
Räddningstjänsten i 
Nol, säger ambulans-
chef Tommy Claesson.

Ryktet om att flytta ambu-
lansstationen i Älvängen är 
sant. I våras gjordes en över-
syn om var ambulansen är 
bäst placerad för att nå flest 
på kortast möjliga tid. Svaret 
blev Nol.

– Det är en avancerad 
simulering som görs för att 
räkna fram utrycknings-
tiderna. Genom att flytta 
ambulansen till Nol når vi 
5000 människor snabbare 
i Ale. Den stora skillnaden 
mot Älvängenstationen är 
att vi betydligt snabbare 
från brandstationen i Nol 
kommer ut på E45 i både 
nordlig och sydlig riktning, 
säger ambulanschef Tommy 
Claesson.

Har ni redan tagit beslut 
i frågan?

– Nej, det har vi inte. Jag 

träffar företrädare för det 
nya Räddningstjänstförbun-
det i Kungälv-Ale i dagarna. 
Det får inte kosta skjortan 
att flytta in i brandstatio-
nen. Det tror jag inte det 
ska behöva göra heller. Det 
finns ju stora fördelar med 
att samla resurserna, menar 
Tommy Claesson och berät-
tar att hyreskontraktet i Älv-
ängen löper till 1 december 
2013.

Det väntar fler föränd-
ringar i ambulanssjukvården 
som kör under Kungälvs 
sjukhus. Redan i mitten av 
mars försvinner den kriti-
serade jourtjänstgöringen 
och personalen går från 44 
timmar på jobbet till 36,5.

– Det har varit en prio-
riterad arbetsmiljöfråga. 
Antalet körningar har ökat 
markant de senaste åren och 
nu får alla ambulanssjuk-
sköterskor fasta tider, vilket 
också betyder färre timmar 
på arbetsplatsen jämfört med 
hur det har varit. Det har 
medfört att vi har nyanställt 
fem ambulanssjuksköterskor. 
Dessutom utökar vi dagkapa-
citeten med en ambulans till, 
vilket också ska ge vår perso-
nal möjlighet att hinna med 

sin lunch, berättar Tommy 
Claesson.

Lilla Edet som fortfa-
rande är en av få kommuner 
som saknar egen ambulans 
kommer inte att påverkas 
nämnvärt av förändringen.

– Vi är i princip lika snabbt 
i Lilla Edet från Nol som från 
Älvängen. Egentligen tillhör 
Lilla Edet NU-sjukvården, 
men spelreglerna som gäller 

är att den ambulans som är 
närmast ska rycka. Det gör 
att vår Aleambulans med stor 
sannolikhet kommer att köra 
till Lilla Edet mycket även i 
framtiden.

– Landstinget planerar en 
fl ytt från Älvängen

Aleambulansen hamnar i Nol

Nolambulansen drevs fram till 2012 i privat regi. Nu är alla ambulansverksamhet under Kungälvs sjukhus i regionens regi. 
Dessutom planeras en fl ytt av ambulansen från Älvängen till brandstationen i No

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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KOM I FORM!
– VÅRA PERSONLIGA TRÄNARE HJÄLPER DIG

1995KR

EN TUFFARE UTMANING

PT PRO  8-10 pers

PT START  8-10 pers

995KR

KOM-IGÅNG-PAKET
1 DAG/VECKA UNDER 8 VECKOR

PT SMALLGROUP

Tillsammans med våra personliga tränings- 
rådgivare sätter vi upp realistiska mål och 
tränar i smågrupper om 8-10 personer.

Våra unika träningsprogram pågår under 
åtta veckor. Vi följer gemensamt din  
utveckling och ger inspiration, tips och stöd 
på vägen. 

PT START innebär träning tillsammans med 
en personlig tränare i ett anpassat tempo.
PT PRO vänder sig till dig som vill ha en  
tuffare utmaning.

Och du, det är aldrig för sent att komma i 
form, men du väljer själv i vilken takt!

2 DAGAR/VECKA UNDER 8 VECKOR

FAksImIL: VEckA 5, 2013

Waldorfskolan i Kungälv

Den lilla skolan med det stora hjärtat
och goda bemötandet

Vi erbjuder en sammanhållen  
skolgång från förskoleklass till 9:an,  

i ett naturskönt område och med  
Kungälvs godaste skolmat!

Välkommen på

Öppet Hus
Torsdag 30 februari kl 18-20

En bra skola väljer  
man bara en gång!

Tvetgatan 9, Kungälv

0303-636 70
www.fredkullaskolan.se

ALE/LILLA EDET. Även 
2013 höll Ale kommun 
flyktingavtalet som 
avser att ta emot 30 
nyanlända per år.

Lilla Edet däremot tog 
emot ungefär hälften av 
vad som avtalats, myck-
et beroende på svårig-
het att hitta boende. 

Ale kommun ordnade under 
förra året bostad åt 23 nyan-
lända personer samt bosatte 
sig fem i kommunen på eget 
initiativ. Med sammanlagt 28 
personer är flyktingkvoten 
på 30 i det närmaste fylld. 

– Det kan vara fler efter-
som det är en fördröjning i 
rapporten från Migrations-
verket och det är inte säkert 
att alla blivit folkbokförda 
ännu. Vi är nöjda med fjolår-
et och nu har vi fler familjer 

på gång, säger Magnus Bill-
borg, ansvarig för försörj-
ningsstödet i Ale.

Sammanlagt upplät kom-
munen sex lägenheter till 
nyanlända, varav alla barn-
familjer. 

Även Lilla Edet har avtal 
med Migrationsverket om 
att ta emot 30 personer per 
år, men där har man svårare 
att hitta bostäder då det rå-
der ännu större brist på lä-
genheter. 

Under 2013 tog man 
emot sammanlagt 16 per-
soner, varav nio vuxna, fem 
barn och två ensamkomman-
de flyktingbarn.

– Bostäder är den stora 
haken för oss. Vi har just 
nu tre lägenheter som hyrs 
ut i andra hand. De är tän-
ka som förstalägenheter för 
att få referenser när man 
sedan går vidare till första 

Under 2013 tog Ale emot 28 nyanlända personer och Lilla Edet 16.

– Men Lilla Edet har svårt att få fram bostäder

Ale håller flyktingavtalet

hand. Nu får vi ytterligare 
tre lägenheter av den typen, 
säger Ann-Christine Gus-
tavsson, verksamhetschef/
rektor, Arbetsmarknadsav-
delningen i Lilla Edet. 

JOHANNA ROOS

Tvärballa bankomaten är åter laddad
ALE. Tvärballa banko-
maten är laddad med 
nya friska pengar.

120 000 kronor när-
mare bestämt.

– Nu är det fritt fram 
för kommunens ungdo-
mar att söka bidrag till 
olika projekt och akti-
viteter, säger Thomas 
Hermansson, samord-
nare för Ale Fritids 
öppna verksamhet.

Det testades i fjol och blev 
väldigt väl mottaget hos 
ungdomarna. Tvärbal-
la bankomaten tycks ha 
kommit för att stanna. I 
fjol fanns 100 000 kronor 
att söka till olika typer av 
aktiviteter, nu har summan 
höjts till 120 000 kronor.

– Ale Fritid är en del av 
ett nätverk – KEKS – som 
bygger på delaktighet och 
inflytande. Vi är på god väg 
att förändra vårt arbetssätt. 
Vår fritidsverksamhet är 
ingen förvaring utan ska 
innebära en utveckling för 
individen. Det ska hända 
något på vägen. Det ska 
man kunna kräva av Ale 
Fritid och även våga kräva 
av ungdomarna. Kraften, 
fantasin och viljan finns 
hos tjejerna och killarna 
som besöker oss och vi ska 
ha verktygen att locka fram 
det, säger Thomas Her-
mansson och fortsätter:

– Tvärballa bankomaten 
ger en möjlighet att som 
ungdom kunna utveckla 
och förnya fritidsverksam-
heten. Av den anledningen 
har vi avsatt en tredjedel 
av vår budget i Tvärballa 
bankomaten, pengar som 
är sökbara för kommunens 
ungdomar.

Jobbar rätt
Liknande satsningar har 
gjorts på andra håll i lan-

det med skiftande resultat. 
I Ale kommun blev för-
söksåret emellertid väldigt 
lyckosamt, ansökningarna 
var många och i de flesta 
fall väldigt genomarbetade 
och kreativt utformade.

– Ansökan görs via kom-
munens hemsida under 
fliken ”Uppleva & göra” 
och behandlas av fem unga 
representanter från våra fri-
tidsgårdar som sitter i Ung-
domsrådet. Förra året tog 

pengarna slut vilket är ett 
tecken på att vi jobbar rätt. 
Det resulterade i aktivite-
ter i form av Motorverk-
stad, graffiti, housekväll, 
zumbakväll och ridning på 
islandshästar för att nämna 
några exempel. Pengarna 
var också jämt fördelade 
på de olika fritidsgårdarna; 
Bohus, Nödinge och Äl-
vängen, avslutar Thomas 
Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Thomas Hermansson är samordnare för Ale Fritids öppna verksamhet och han låter meddela att 
Tvärballa bankomaten nu är laddad med nya friska stålar, bidragspengar som kommunens ungdo-
mar kan söka till olika typer av aktiviteter.
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– Nya ansökningar välkomnas
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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

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Vi har Sveriges 
mest nöjda 
kunder i år.

Igen.
Källa: SKI 2013, sakförsäkring

BURHULT. En vind-
kraftspark planeras 
i Alefjäll – Vindpark 
Fyrskog.

Gothia Vind har 
ansökt om att resa sju 
stycken vindkraftverk.

– Det är Lerums 
kommun som äger 
frågan, men invånarna 
i Ale drabbas minst 
lika mycket, säger Imre 
Marton som nu leder 
upproret mot den tänk-
ta exploateringen.

Blir det som Gothia Vind 
förespråkar så kommer sju 
vindkraftverk á 185 meter 
höga i framtiden ringa in 
Lilla Lövsjön. Landskaps-
bilden ändras radikalt och 
det har fått invånare på båda 
sidor kommungränsen att 
reagera och agera.

– Det skulle bli cirka 500 
meter till närmaste fastighet. 
Det går en osynlig gräns som 
delar kommunerna – Lerum 

och Ale. Verken kommer att 
hamna i Lerums kommun, 
men invånarna i Burhult och 
Pussen berörs också av det-
ta galna projekt, säger Imre 
Marton.

En arbetsgrupp har bild-
ats i hopp om att få politi-
kerna i Lerums kommun på 
bättre tankar. Ett brev har 
sänts till kommunstyrelsens 
ordförande Henrik Riipa 
(M), som har bjudit in till ett 
dialogmöte i veckan.

Kommunstyrelsen i Ale 
kommun har gjort ett yttran-
de till Gothia Vind AB för 
projektet Vindpark Fyrskog.

– I Ale kommun pågår 
ett arbete med att omarbeta 
gällande Översiktsplan med 
tillhörande Vindbruksplan. 
En del är att ändra skydds-
avstånd mellan vindkraft-
verk och bebyggelse till 1 
000 meter. Vi begär därför 
att Gothia Vind respekterar 
ett skyddsavstånd på 1 000 
meter mellan vindkraftverk 
och bebyggelse i Ale kom-

mun, säger kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Vore förödande
Hittills har arbetsgruppen 
samlat in drygt 500 namn-
underskrifter, men betydligt 
fler är att vänta när frågan 
blir känd för den breda all-
mänheten.

– Det här vildmarksområ-
det runt Lilla och Stora Löv-
sjön, som av Länsstyrelsen är 
klassat som ett tyst område, 
nyttjas till rekreation av väl-
digt många människor, inte 
bara av dem som bor i närhe-
ten. Det vore förödande med 
en vindkraftspark i detta om-
råde, säger Imre Marton.

Arbetsgruppen samar-
betar nu med Alefjälls Na-
turskyddsförening, vars 
representanter Bruno 
Nordenborg och Roy Jans-
son, besitter stor kunskap 
om vindkraftens inverkan på 
miljön.

– Vi fick politikerna i Ale 

att tänka om gällande vind-
bruksplanen. Det måste 
finnas en motpol till vind-
kraftsföretagen som dri-
ver projektet, säger Bruno 
Nordenborg.

Förutom sin visuella do-
minans i landskapet kommer 
vindkraftsverken att skapa en 

bullermatta över ett 1 200 
hektar stort område.

– Att i denna knäpptysta 
miljö få en konstant ljudmat-
ta, att liknas vid en dammsu-
gare som står på hela tiden, 
vore förödande. Vi vill spri-
da kunskap om vilken miljö 
som går förlorad om Gothia 

Vind tillåts exploatera våra 
fritids- och strövområden. 
Våra möjligheter till goda 
naturupplevelser som jakt, 
fiske, promenader, svamp- 
och bärplockning är hotade, 
säger Imre Marton.

JONAS ANDERSSON

En arbetsgrupp har bildats för att försöka få stopp på planerna på en vindkraftspark i Alefjäll.

En framtida vy för invånarna i Burhult?
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– Projekt i Lerum påverkar Ales invånare

Vindkraftspark i tyst
rekreationsområde
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ÄLVÄNGEN. Beslut har 
fattats om att säga 
upp hyresavtalet för 
Närhälsans lokaler i 
Skepplanda.

Arbetsgruppen för 
vårdcentralens över-
levnad kommer emel-
lertid att fortsätta sitt 
arbete.

– Vi fortsätter i nu-
varande konstellation 
och därefter som ett 
medborgarråd som ska 
utgöra en länk mellan 
Närhälsan och dess 
brukare, säger Gunilla 
Wallengren.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad såg 
dagens ljus på hösten 2011 
då det florerade rykten om 
att Skepplanda vårdcentral 
skulle stängas. Ett välbe-
sökt stormöte arrangerades 
i Skepplanda bygdegård där 
regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S), 
primärvårdstyrelsens ordfö-
rande i södra Bohuslän Mats 

Frisell (S), dåvarande pri-
märvårdsdirektören Gunilla 
Gustafsson med flera ut-
gjorde en panel för debatten.

– Vi fick besökarnas för-
troende att fortsätta vårt ar-
bete och hålla en dialog med 
beslutsfattarna i regionen, 
berättar Gunilla Wallengren.

Det råder ingen tvekan 
om att arbetsgruppens sätt 
att engagera sig i frågan har 
haft betydelse, men eftersom 
det är antalet listade patien-
ter som helt hållet styr den 
ekonomiska tilldelningen 
för en vårdcentral var tjäns-
temännen till slut tvungna 
att säga upp hyresavtalet för 
Skepplandafilialen.

– Att ha verksamhet på 
två ställen betyder natur-
ligtvis dubbla kostnader när 
det gäller hyra och så vida-
re. Vad som känns bra är 
att vi kan erbjuda en helt ny 
vårdcentral på Handelsplats 
Älvängen, fräscha och ända-
målsenliga lokaler, säger av-
gående verksamhetschef Eva 
Herlenius.

– Arbetsgruppen har varit 

ett väldigt bra bollplank och 
kommit med input i många 
frågor som rör Närhälsan. 
Jag tycker det är bra att man 
har bestämt sig att fortsätta 
sitt arbete tillsammans med 
min efterträdare Catarina 
Svalbacke. Det var exem-
pelvis arbetsgruppens som 
drev fram beslutet om en 
busshållplats vid den nya 
handelsplatsen, säger Eva 
Herlenius.

I tisdags morse höll ar-
betsgruppen ett möte med 
verksamhetsledningen för 
Närhälsan och Gunilla Wal-
lengren var nöjd med sam-
manträdet.

– Det är jättetrist att hy-
resavtalet för Skepplanda är 
uppsagt, men samtidigt har 
primärvårdsdirektör Ma-
rie-Louise Gefvert uttalat 
att man har året på sig för 
att se om man helt ska dra 
sig tillbaka eller ha någon 
form av basverksamhet kvar 
i Skepplanda. Det finns så-
ledes en liten strimma hopp, 
avslutar Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Elever som 
går en lärlingsutbild-
ning på gymnasiet kan 
från och med 2014 söka 
en extra ersättning på 
1000 kronor i månaden 
från CSN. 

Syftet är att öka 
attraktionskraften, men 
på Lärlingsgymnasiet 
i Älvängen har man 
redan rekordmånga 
förstaårselever.

Den 1 januari 2014 infördes 
lärlingsersättning, som är 
ett nytt stöd från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). 
Det extra bidraget på 1000 
kronor i månaden är möjligt 
att söka för elever som stu-
derar på en gymnasial lär-
lingsutbildning och är tänkt 
som ett bidrag till mat och 
resor i samband med utbild-
ning på en arbetsplats.

Beslutet som togs av re-
geringen i slutet av förra året 
grundar sig i en önskan om 
att öka attraktionskraften för 
lärlingsutbildningar. 

För att få ersättningen 
krävs att man har en utbild-
ningskontakt, det vill säga ett 
kontrakt mellan skolan, elev-
en och arbetsplatsen. 

Lärlingsgymnasiet i Äl-

vängen har sett en positiv ut-
veckling de senaste åren, till 
skillnad från Ale gymnasium 
som nu avvecklas på grund 
av bristande elevunderlag. 

– Just nu har vi rekord-
många 45 förstaårselever, 
vilket innebär en fördubb-
ling jämfört med för tre år 
sedan. Lärlingsutbildningar 
är i ropet just nu och en stor 
anledning till ökningen tror 
jag är en nära koppling mel-
lan skolan och arbetslivet. 
Det blir inget stort glapp 
efter studenten utan de allra 
flesta kan börja jobba direkt, 
säger rektor Malin Luuki-
nen. 

Forskningsprojekt
I vår deltar även Lärlings-
gymnasiet i Älvängen i ett 
forskningsprojekt. En fors-
kare från Göteborgs univer-
sitet kommer att följa skolan, 
både organisationen i stort 
och elever i syfte att stude-
ra vilka faktorer som ligger 
bakom framgångarna. 

– Det är jätteroligt att vår 
skola blev en av tre utvalda, 
säger kurator Carina Zito. 

Onsdagen den 29 janu-
ari gästar Lärlingsgymna-
siet Mötesplats ungdom i 
Nödinge för att berätta om 
skolan. 

Sista dagen att ansöka till 
gymnasiet är 1 februari. 

JOHANNA ROOS

Positiv utveckling. Rektorn Malin Luukinen och kuratorn Carina Zito gläds över de extra satsningarna på lärlingsutbildningar. Under våren 
ska dessutom Lärlingsgymnasiet i Älvängen delta i ett forskningsprojekt. 

Välkomnar extra satsningar
på lärlingsutbildningar
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Arbetsgruppen för vårdcentralens överlevnad i Skepplanda kommer att finnas kvar och träffade i 
förra veckan verksamhetsledningen för Närhälsan.

Länk mellan Närhälsan och brukarna

Är du företagare i Ale? Välkommen på

FRUKOSTmöTe 
FöR FöReTagaRe
onsdag 5 feb kl 08-09 på Paradisgården vid ale arena.  
Nås från Jennylunds parkering med en promenad tvärs fotbollsplan. 

Hur ser utvecklingen ut inom bandyn i ale kommun?
I slutet av 2013 tillträdde Jonny 
Samuelsson som ny huvudtränare 
för Surte BK. Det känns därför extra 
spännande att få lyssna till hans bild 
av framtiden och utvecklingen inom 
bandyn och vad det innebär i för Ale.

Vi bjuder på frukost
Programvärd: Handelsbanken
Anmälan sker till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se, 0303-33 06 57

VÄlKomNA!
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Din bästa matbutik i älvängen

alla Dagar
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v 4  2014 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se
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ÄLVÄNGEN. Beslut har 
fattats om att säga 
upp hyresavtalet för 
Närhälsans lokaler i 
Skepplanda.

Arbetsgruppen för 
vårdcentralens över-
levnad kommer emel-
lertid att fortsätta sitt 
arbete.

– Vi fortsätter i nu-
varande konstellation 
och därefter som ett 
medborgarråd som ska 
utgöra en länk mellan 
Närhälsan och dess 
brukare, säger Gunilla 
Wallengren.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad såg 
dagens ljus på hösten 2011 
då det florerade rykten om 
att Skepplanda vårdcentral 
skulle stängas. Ett välbe-
sökt stormöte arrangerades 
i Skepplanda bygdegård där 
regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S), 
primärvårdstyrelsens ordfö-
rande i södra Bohuslän Mats 

Frisell (S), dåvarande pri-
märvårdsdirektören Gunilla 
Gustafsson med flera ut-
gjorde en panel för debatten.

– Vi fick besökarnas för-
troende att fortsätta vårt ar-
bete och hålla en dialog med 
beslutsfattarna i regionen, 
berättar Gunilla Wallengren.

Det råder ingen tvekan 
om att arbetsgruppens sätt 
att engagera sig i frågan har 
haft betydelse, men eftersom 
det är antalet listade patien-
ter som helt hållet styr den 
ekonomiska tilldelningen 
för en vårdcentral var tjäns-
temännen till slut tvungna 
att säga upp hyresavtalet för 
Skepplandafilialen.

– Att ha verksamhet på 
två ställen betyder natur-
ligtvis dubbla kostnader när 
det gäller hyra och så vida-
re. Vad som känns bra är 
att vi kan erbjuda en helt ny 
vårdcentral på Handelsplats 
Älvängen, fräscha och ända-
målsenliga lokaler, säger av-
gående verksamhetschef Eva 
Herlenius.

– Arbetsgruppen har varit 

ett väldigt bra bollplank och 
kommit med input i många 
frågor som rör Närhälsan. 
Jag tycker det är bra att man 
har bestämt sig att fortsätta 
sitt arbete tillsammans med 
min efterträdare Catarina 
Svalbacke. Det var exem-
pelvis arbetsgruppens som 
drev fram beslutet om en 
busshållplats vid den nya 
handelsplatsen, säger Eva 
Herlenius.

I tisdags morse höll ar-
betsgruppen ett möte med 
verksamhetsledningen för 
Närhälsan och Gunilla Wal-
lengren var nöjd med sam-
manträdet.

– Det är jättetrist att hy-
resavtalet för Skepplanda är 
uppsagt, men samtidigt har 
primärvårdsdirektör Ma-
rie-Louise Gefvert uttalat 
att man har året på sig för 
att se om man helt ska dra 
sig tillbaka eller ha någon 
form av basverksamhet kvar 
i Skepplanda. Det finns så-
ledes en liten strimma hopp, 
avslutar Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Elever som 
går en lärlingsutbild-
ning på gymnasiet kan 
från och med 2014 söka 
en extra ersättning på 
1000 kronor i månaden 
från CSN. 

Syftet är att öka 
attraktionskraften, men 
på Lärlingsgymnasiet 
i Älvängen har man 
redan rekordmånga 
förstaårselever.

Den 1 januari 2014 infördes 
lärlingsersättning, som är 
ett nytt stöd från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). 
Det extra bidraget på 1000 
kronor i månaden är möjligt 
att söka för elever som stu-
derar på en gymnasial lär-
lingsutbildning och är tänkt 
som ett bidrag till mat och 
resor i samband med utbild-
ning på en arbetsplats.

Beslutet som togs av re-
geringen i slutet av förra året 
grundar sig i en önskan om 
att öka attraktionskraften för 
lärlingsutbildningar. 

För att få ersättningen 
krävs att man har en utbild-
ningskontakt, det vill säga ett 
kontrakt mellan skolan, elev-
en och arbetsplatsen. 

Lärlingsgymnasiet i Äl-

vängen har sett en positiv ut-
veckling de senaste åren, till 
skillnad från Ale gymnasium 
som nu avvecklas på grund 
av bristande elevunderlag. 

– Just nu har vi rekord-
många 45 förstaårselever, 
vilket innebär en fördubb-
ling jämfört med för tre år 
sedan. Lärlingsutbildningar 
är i ropet just nu och en stor 
anledning till ökningen tror 
jag är en nära koppling mel-
lan skolan och arbetslivet. 
Det blir inget stort glapp 
efter studenten utan de allra 
flesta kan börja jobba direkt, 
säger rektor Malin Luuki-
nen. 

Forskningsprojekt
I vår deltar även Lärlings-
gymnasiet i Älvängen i ett 
forskningsprojekt. En fors-
kare från Göteborgs univer-
sitet kommer att följa skolan, 
både organisationen i stort 
och elever i syfte att stude-
ra vilka faktorer som ligger 
bakom framgångarna. 

– Det är jätteroligt att vår 
skola blev en av tre utvalda, 
säger kurator Carina Zito. 

Onsdagen den 29 janu-
ari gästar Lärlingsgymna-
siet Mötesplats ungdom i 
Nödinge för att berätta om 
skolan. 

Sista dagen att ansöka till 
gymnasiet är 1 februari. 

JOHANNA ROOS

Positiv utveckling. Rektorn Malin Luukinen och kuratorn Carina Zito gläds över de extra satsningarna på lärlingsutbildningar. Under våren 
ska dessutom Lärlingsgymnasiet i Älvängen delta i ett forskningsprojekt. 

Välkomnar extra satsningar
på lärlingsutbildningar
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Arbetsgruppen för vårdcentralens överlevnad i Skepplanda kommer att finnas kvar och träffade i 
förra veckan verksamhetsledningen för Närhälsan.

Länk mellan Närhälsan och brukarna

Är du företagare i Ale? Välkommen på

FRUKOSTmöTe 
FöR FöReTagaRe
onsdag 5 feb kl 08-09 på Paradisgården vid ale arena.  
Nås från Jennylunds parkering med en promenad tvärs fotbollsplan. 

Hur ser utvecklingen ut inom bandyn i ale kommun?
I slutet av 2013 tillträdde Jonny 
Samuelsson som ny huvudtränare 
för Surte BK. Det känns därför extra 
spännande att få lyssna till hans bild 
av framtiden och utvecklingen inom 
bandyn och vad det innebär i för Ale.

Vi bjuder på frukost
Programvärd: Handelsbanken
Anmälan sker till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se, 0303-33 06 57
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06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
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ALAFORS. De har redan 
gjort sig ett namn på 
Göteborgs hårdrocks-
scen.  

Nu jobbar alebandet 
Twin på sin debutplat-
ta – som de hoppas ska 
bli nyckeln till ännu fler 
och större spelningar. 

Historien tar sin bör-
jan en kall vinternatt i 
Alafors 2010…

Trummisen Linus Fogel-
berg och gitarristen, sång-
aren och låtskrivaren Oscar 
Petersson kidnappade ba-
sisten John Eriksson från en 
fest och tog med honom till 
replokalen i gamla Ahlafors 
fabriker. Redan efter första 
låten insåg de att där fanns 
något att bygga på. 

Ett halvår senare anslöt 
gitarristen Henrik Olaus-
son och sedan dess har det 
rullat på. 

Närmare 30 spelningar, 
en inspelad EP och en mu-
sikvideo senare har Twin 
mer flyt än någonsin.

– Just nu jobbar vi på vår 
första fullängdsskiva, som 

förhoppningsvis ska vara klar 
i slutet av sommaren, början 
av hösten. Vi har idiotiskt 
mycket material att välja 
från, säger Oscar, som skri-
ver de flesta av bandets låtar. 

Söndagar är den heliga 
repdagen då de träffas i re-
plokalen i Alafors, där gol-
vet pryds av en röd persisk 
matta, väggarna är täckta av 
bandflaggor och affischer 
och en antik soffa klädd i blå 
sammet utgör enda sittplat-
sen. Musiken hörs ända ner 
till busshållplatsen. 

– Vi har haft en jäkla tur 
som under nästan hela året 
haft spelningar att repa in-
för. Det har verkligen flutit 
på, säger Linus och gör se-
dan ett försök att förklara 
hur bandet låter, något som 
alltid är lika svårt. 

– Bredbent hårdrock, bru-
kar vi säga. Tunggungigt och 
nedstämd med influenser 
från bland annat Corroded 
och Mustasch. 

John försöker sig på en 
liknelse:

– Som att köra en riktig 
muskelbil en varm sommar-
dag i solbrillor och med arm-
bågen utanför. Man vet att 
kraften finns att bränna på 
hur mycket som helst, men 
man behöver inte göra det.

Märklig spelning
Den märkligaste spelningen 
de gjort var på Potatisfesti-
valen i Alingsås för ett par år 
sedan, som slutade med fem 
personer i publiken. 

– Det var en jättepublik 
från början och ett väldigt 
pådrag. Problemet var bara 
att vi skulle spela efter Sean 
Banan, som dessutom skulle 

ha signering på baksidan di-
rekt efteråt. Det slutade med 
fem pers i publiken samt en 
lång kö med barnfamiljer 
som stod och höll för öro-
nen bredvid högtalarna när 
vi drog igång, berättar John.

Som tur är har det även 
varit en rad lyckade spel-
ningar, bland annat på rock-
klubben Sticky Fingers, som 
de gästar nästa gång den 26 

april då de är förband till gö-
teborgsbandet Outshine. 

Om debutskivan är nästa 
mål så står en längre turné 
under de mer långsiktiga.

– Det är såklart svårt att 
inte ha rockstjärnestatus som 
mål, säger Oscar och Linus 
tillägger: 

– Ett mål är att få chansen 
att vara förband till något 
större band, det är på den 

vägen många blir upptäckta. 
Man hade såklart velat göra 
en längre turné och även få 
spela utomlands.

– I första hand ska vi kon-
centrera oss på att göra en 
riktigt bra platta, då kan vi 
skicka ut presskit till olika ar-
rangörer. EP:n har tjänat oss 
väl för att få pubspelningar, 
men nu vill vi ta det ett steg 
längre, säger John.

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Enkelt och lättskött 
boende!

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

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 23/1.
Adress Klockarevägen 12D. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerat med hiss från 
markplan

Välkommen till denna välplanerade 
trea i centrala Surte. Här bor du enkelt 
och bekvämt med hiss från markplan. 
Gångavstånd till pendeltågetsom tar 
dig till centrala Göteborg på ca 10 min. 
Inglasad balkong som utgör ett trivsamt 
”extrarum”. Föreningen renoverar 
badummet under 2014. Vån. 2/5, hiss. 
77,7 kvm. Avg. 4.674:-

Pris 950.000:- som utgångspris.
Visas 23/1. 
Adress Göteborgsvägen 97C. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Central villa med 
potential!

Välkommen till denna trevliga villa i 
centrala Älvängen! Här bor du med
gångasvtånd till all service och 
pendeltåget mot Gbg. Villan har en del
renoveringsbehov och passar perfekt 
för dig som vill sätta din egen prägel på 
boendet. Välkommen på visning! 107 kvm. 

Pris 1.700.000:- som utgånspris.
Visas 25/1. 
Adress Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerad 4:a mitt  
i centrala Surte!

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

Pris 1.275.000:- som utgångspris.
Visas 24 och 26/1.
Göteborgsvägen 95A. 
Ann-Sofie Johansson 070-537 76 19
ann-sofie@axelssonsfast.se

Nödinge

3:a S
urte

Älvä
ngen

Surte

– Alebandet i full gång 
med sin debutplatta

Repdags. Finus Fogelberg, Oscar Petersson och John Eriksson bildar tillsammans med Henrik Olausson hårdrocksbandet Twin, som har 
sin hemvist i Alafors.

Twin redo för nästa steg

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se
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bobutiken ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 www.svenskfast.se/aLe *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Under helgen hade vi tusentals visningar runt om i landet och med 
ett av branschens största kundregister har vi ännu fler köpare i kö. 
Kontakta oss eller läs mer på svenskfast.se så berättar vi mer! 

Till alla er säljare och köpare  
för att ni gjorde Sveriges Största  
Visningshelg till en stor succé! 

ETT STORT

TACK!

Lars-erik eriksson
Franchisetagare,  
Fastighetsmäklare
Telefon: 0303-74 90 02
Mobil: 0705-67 54 61
lars-erik.kungalv@
svenskfast.se

Marie engström
Fastighetsmäklare  
Bostadsrätt/
Föräldrarledig

Christoffer brandin
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 01
Mobil: 0729-91 92 33
christoffer.ale@ 
svenskfast.se

Daniel eriksson
Fastighetsmäklare Villa/
Butikschef
Telefon: 0303-74 90 06
Mobil: 0722-09 11 01
daniel.ale@svenskfast.se

sandra andersson 
Fastighetsmäklare  
Bostadsrätt
Telefon: 0303-21 10 36
Mobil: 0703-01 35 15
sandra.ale@ 
svenskfast.se

niclas Hylander
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 07
Mobil: 0723-88 52 97
niclas.ale@svenskfast.se

Monica Carlsson
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 03
Mobil: 0708-72 18 99
monica.ale@ 
svenskfast.se

nadia Largo westin
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 09
Mobil: 0709-58 03 21
nadia.ale@svenskfast.se

Danijela todorovic
Mäklarassistent
Telefon: 0303-74 90 05
Mobil: 0708-18 78 14
danijela.ale@ 
svenskfast.se

i samarbete med 

POLIS
RONDEN

Polisen i Ale ger följAnde
rAPPort från den gångnA veckAn

Tisdag 14 januari
Trafikolycka
På länsväg 167 i Lilla Edet 
voltar en bil. Föraren är en 
man i 20-årsåldern som 
avförs till vårdcentralen med 
okända skador.

Försök till lägenhetsin-
brott i Surte. Målsägande 
hör ljud från ytterdörren 
och upptäcker då att låset är 
sönder. 

Fredag 17 januari
Bilbrand
En bilbrand inträffar på par-
keringen vid Norra Klöver-
stigen i Nödinge. Ett vittne 
ser två killar i 18-årsåldern 
springa från platsen efter att 
branden startat. Bilen blir 
utbränd och en bil intill får 
också en del skador. Polisen 
skriver en anmälan om ska-
degörelse genom brand.

På Storgatan i Lilla Edet 
kontrolleras en man vid en 
stillastående bil. Mannen 
visar tydliga tecken på 
narkotikapåverkan och tas 
med för provtagning. I bilen 
hittas gods som misstänks 
vara stulet och detta tas i 
beslag.

Lördag 18 januari
Inbrott
Inbrott på Redox i Skepp-
landa. Gärningsmännen klip-
per upp ett hål i stängslet 
som omger fastigheten. 

En personbilsförare får en 
isbit kastad på sitt fordon 
på E45 i Nol. Isbiten träffar 
motorhuven, precis under 
vindrutan. Ärendet rubri-
ceras som framkallande av 
fara för annan.

Söndag 19 januari
Klädtjuvar
En lägenhetsinnehavare hör 
ett klickljud från balkongen. 
Det visar sig att okända 
gärningsmän haft hjälp av 
ett spännband för att fira 
sig från ett närliggande träd 
till målsägandes balkong. 
Tre sopsäckar med kläder 
tillgrips.

Nattligt inbrott på en 
däckfirma i Nol. Samtidigt 
konstateras att en bil till-
gripits.

Inbrott på Bohusskolan. 
Väktare möter upp en polis-
patrull på platsen. Det är 
ännu oklart om något gods 
tillgripits.

Måndag 20 januari
Drograttfylleri
Drograttfylleri samt miss-
tanke om stöld i Tunge. En 
patrull skall kontrollera en 
bilist, men föraren av bilen 
vägrar och efter ett kort 
efterföljande blir det stopp 
på bilen. Föraren påvisar 
tydliga tecken på drogpå-
verkan samt att man hittar 
misstänkt stöldgods i bilen. 
Föraren får följa med för 
provtagning och bilen tas i 
beslag för spårsäkring.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
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ALAFORS. De har redan 
gjort sig ett namn på 
Göteborgs hårdrocks-
scen.  

Nu jobbar alebandet 
Twin på sin debutplat-
ta – som de hoppas ska 
bli nyckeln till ännu fler 
och större spelningar. 

Historien tar sin bör-
jan en kall vinternatt i 
Alafors 2010…

Trummisen Linus Fogel-
berg och gitarristen, sång-
aren och låtskrivaren Oscar 
Petersson kidnappade ba-
sisten John Eriksson från en 
fest och tog med honom till 
replokalen i gamla Ahlafors 
fabriker. Redan efter första 
låten insåg de att där fanns 
något att bygga på. 

Ett halvår senare anslöt 
gitarristen Henrik Olaus-
son och sedan dess har det 
rullat på. 

Närmare 30 spelningar, 
en inspelad EP och en mu-
sikvideo senare har Twin 
mer flyt än någonsin.

– Just nu jobbar vi på vår 
första fullängdsskiva, som 

förhoppningsvis ska vara klar 
i slutet av sommaren, början 
av hösten. Vi har idiotiskt 
mycket material att välja 
från, säger Oscar, som skri-
ver de flesta av bandets låtar. 

Söndagar är den heliga 
repdagen då de träffas i re-
plokalen i Alafors, där gol-
vet pryds av en röd persisk 
matta, väggarna är täckta av 
bandflaggor och affischer 
och en antik soffa klädd i blå 
sammet utgör enda sittplat-
sen. Musiken hörs ända ner 
till busshållplatsen. 

– Vi har haft en jäkla tur 
som under nästan hela året 
haft spelningar att repa in-
för. Det har verkligen flutit 
på, säger Linus och gör se-
dan ett försök att förklara 
hur bandet låter, något som 
alltid är lika svårt. 

– Bredbent hårdrock, bru-
kar vi säga. Tunggungigt och 
nedstämd med influenser 
från bland annat Corroded 
och Mustasch. 

John försöker sig på en 
liknelse:

– Som att köra en riktig 
muskelbil en varm sommar-
dag i solbrillor och med arm-
bågen utanför. Man vet att 
kraften finns att bränna på 
hur mycket som helst, men 
man behöver inte göra det.

Märklig spelning
Den märkligaste spelningen 
de gjort var på Potatisfesti-
valen i Alingsås för ett par år 
sedan, som slutade med fem 
personer i publiken. 

– Det var en jättepublik 
från början och ett väldigt 
pådrag. Problemet var bara 
att vi skulle spela efter Sean 
Banan, som dessutom skulle 

ha signering på baksidan di-
rekt efteråt. Det slutade med 
fem pers i publiken samt en 
lång kö med barnfamiljer 
som stod och höll för öro-
nen bredvid högtalarna när 
vi drog igång, berättar John.

Som tur är har det även 
varit en rad lyckade spel-
ningar, bland annat på rock-
klubben Sticky Fingers, som 
de gästar nästa gång den 26 

april då de är förband till gö-
teborgsbandet Outshine. 

Om debutskivan är nästa 
mål så står en längre turné 
under de mer långsiktiga.

– Det är såklart svårt att 
inte ha rockstjärnestatus som 
mål, säger Oscar och Linus 
tillägger: 

– Ett mål är att få chansen 
att vara förband till något 
större band, det är på den 

vägen många blir upptäckta. 
Man hade såklart velat göra 
en längre turné och även få 
spela utomlands.

– I första hand ska vi kon-
centrera oss på att göra en 
riktigt bra platta, då kan vi 
skicka ut presskit till olika ar-
rangörer. EP:n har tjänat oss 
väl för att få pubspelningar, 
men nu vill vi ta det ett steg 
längre, säger John.

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Enkelt och lättskött 
boende!

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

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 23/1.
Adress Klockarevägen 12D. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerat med hiss från 
markplan

Välkommen till denna välplanerade 
trea i centrala Surte. Här bor du enkelt 
och bekvämt med hiss från markplan. 
Gångavstånd till pendeltågetsom tar 
dig till centrala Göteborg på ca 10 min. 
Inglasad balkong som utgör ett trivsamt 
”extrarum”. Föreningen renoverar 
badummet under 2014. Vån. 2/5, hiss. 
77,7 kvm. Avg. 4.674:-

Pris 950.000:- som utgångspris.
Visas 23/1. 
Adress Göteborgsvägen 97C. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Central villa med 
potential!

Välkommen till denna trevliga villa i 
centrala Älvängen! Här bor du med
gångasvtånd till all service och 
pendeltåget mot Gbg. Villan har en del
renoveringsbehov och passar perfekt 
för dig som vill sätta din egen prägel på 
boendet. Välkommen på visning! 107 kvm. 

Pris 1.700.000:- som utgånspris.
Visas 25/1. 
Adress Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerad 4:a mitt  
i centrala Surte!

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

Pris 1.275.000:- som utgångspris.
Visas 24 och 26/1.
Göteborgsvägen 95A. 
Ann-Sofie Johansson 070-537 76 19
ann-sofie@axelssonsfast.se

Nödinge

3:a S
urte

Älvä
ngen

Surte

– Alebandet i full gång 
med sin debutplatta

Repdags. Finus Fogelberg, Oscar Petersson och John Eriksson bildar tillsammans med Henrik Olausson hårdrocksbandet Twin, som har 
sin hemvist i Alafors.

Twin redo för nästa steg

TEXT & BILD
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bobutiken ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 www.svenskfast.se/aLe *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Under helgen hade vi tusentals visningar runt om i landet och med 
ett av branschens största kundregister har vi ännu fler köpare i kö. 
Kontakta oss eller läs mer på svenskfast.se så berättar vi mer! 

Till alla er säljare och köpare  
för att ni gjorde Sveriges Största  
Visningshelg till en stor succé! 

ETT STORT

TACK!

Lars-erik eriksson
Franchisetagare,  
Fastighetsmäklare
Telefon: 0303-74 90 02
Mobil: 0705-67 54 61
lars-erik.kungalv@
svenskfast.se

Marie engström
Fastighetsmäklare  
Bostadsrätt/
Föräldrarledig

Christoffer brandin
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 01
Mobil: 0729-91 92 33
christoffer.ale@ 
svenskfast.se

Daniel eriksson
Fastighetsmäklare Villa/
Butikschef
Telefon: 0303-74 90 06
Mobil: 0722-09 11 01
daniel.ale@svenskfast.se

sandra andersson 
Fastighetsmäklare  
Bostadsrätt
Telefon: 0303-21 10 36
Mobil: 0703-01 35 15
sandra.ale@ 
svenskfast.se

niclas Hylander
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 07
Mobil: 0723-88 52 97
niclas.ale@svenskfast.se

Monica Carlsson
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 03
Mobil: 0708-72 18 99
monica.ale@ 
svenskfast.se

nadia Largo westin
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 09
Mobil: 0709-58 03 21
nadia.ale@svenskfast.se

Danijela todorovic
Mäklarassistent
Telefon: 0303-74 90 05
Mobil: 0708-18 78 14
danijela.ale@ 
svenskfast.se

i samarbete med 

POLIS
RONDEN

Polisen i Ale ger följAnde
rAPPort från den gångnA veckAn

Tisdag 14 januari
Trafikolycka
På länsväg 167 i Lilla Edet 
voltar en bil. Föraren är en 
man i 20-årsåldern som 
avförs till vårdcentralen med 
okända skador.

Försök till lägenhetsin-
brott i Surte. Målsägande 
hör ljud från ytterdörren 
och upptäcker då att låset är 
sönder. 

Fredag 17 januari
Bilbrand
En bilbrand inträffar på par-
keringen vid Norra Klöver-
stigen i Nödinge. Ett vittne 
ser två killar i 18-årsåldern 
springa från platsen efter att 
branden startat. Bilen blir 
utbränd och en bil intill får 
också en del skador. Polisen 
skriver en anmälan om ska-
degörelse genom brand.

På Storgatan i Lilla Edet 
kontrolleras en man vid en 
stillastående bil. Mannen 
visar tydliga tecken på 
narkotikapåverkan och tas 
med för provtagning. I bilen 
hittas gods som misstänks 
vara stulet och detta tas i 
beslag.

Lördag 18 januari
Inbrott
Inbrott på Redox i Skepp-
landa. Gärningsmännen klip-
per upp ett hål i stängslet 
som omger fastigheten. 

En personbilsförare får en 
isbit kastad på sitt fordon 
på E45 i Nol. Isbiten träffar 
motorhuven, precis under 
vindrutan. Ärendet rubri-
ceras som framkallande av 
fara för annan.

Söndag 19 januari
Klädtjuvar
En lägenhetsinnehavare hör 
ett klickljud från balkongen. 
Det visar sig att okända 
gärningsmän haft hjälp av 
ett spännband för att fira 
sig från ett närliggande träd 
till målsägandes balkong. 
Tre sopsäckar med kläder 
tillgrips.

Nattligt inbrott på en 
däckfirma i Nol. Samtidigt 
konstateras att en bil till-
gripits.

Inbrott på Bohusskolan. 
Väktare möter upp en polis-
patrull på platsen. Det är 
ännu oklart om något gods 
tillgripits.

Måndag 20 januari
Drograttfylleri
Drograttfylleri samt miss-
tanke om stöld i Tunge. En 
patrull skall kontrollera en 
bilist, men föraren av bilen 
vägrar och efter ett kort 
efterföljande blir det stopp 
på bilen. Föraren påvisar 
tydliga tecken på drogpå-
verkan samt att man hittar 
misstänkt stöldgods i bilen. 
Föraren får följa med för 
provtagning och bilen tas i 
beslag för spårsäkring.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55
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Varför pratar vi om orakade armhålor?
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ÄLVÄNGEN. Hur är det 
att ha avsked som yrke?

Varje dag knackar 
sorgen på dörren till 
Ale-Älvdalens Begrav-
ningsbyrå och Anders 
Johansson har aldrig 
långt till empatin. 

– Lyhördhet är vårt 
viktigaste redskap.

Om en timme ringer klock-
orna i Starrkärrs kyrka. 
Anders Johansson är klädd 
i svart kavaj när han med 
stor noggrannhet ställer i 
ordning den sista blomster-
kransen bredvid kistan. An-
siktsuttrycket är allvarsamt, 
blicken vördnadsfull, rörel-
serna långsamma och foku-
serade.

Han är som vanligt ute i 
mycket god tid inför begrav-
ningen.

– Lugnet är viktigt – och 
tiden. Man måste alltid ha 
tid, även om den kanske inte 
alltid finns. 

Yrket som begravningsen-
treprenör har han ärvt av sin 
far Rune Johansson, som 
under sin livstid kom att bli 
en stark profil i framför allt 
Älvängen.  

För sonen Anders var det 
dock foto som gällde från 
början och 1983 tog han 
över Älvfoto, där han jobba-
de som ateljéfotograf fram 
till tidigt 90-tal då han istäl-
let gick in i pappans företag. 
Fotoaffären äger han än i 
dag även om han inte är aktiv 
i verksamheten. 

– Jag och mina döttrar 

jobbar i butiken på julafton, 
det är en gammal kär tradi-
tion. 

Årets övriga 364 dagar är 
det istället avskedet som står 
på agendan med en evig strä-
van att skapa ljusa och vackra 
minnen.

Ingen andra chans
Så gott som varje dag knack-
ar sorgen på dörren, men 
han menar att tyngden ofta 
vägs upp av den stora tack-
samheten. 

– Man påverkas så klart av 
att möta människor i sorg, 
det vore konstigt annars, 
men det finns samtidigt en 
enorm tacksamhet till det vi 
gör. Vår uppgift är att i den 
svåra stunden samla ihop alla 
bitarna och på ett värdigt 
sätt försöka spegla personen. 
Lyhördhet är vårt viktigas-
te redskap. Det är mycket 
som ska falla på plats när 
det blivit dags att ta farväl. 
Allt ifrån dödsannonsen till 
blommorna, sångerna och 
maten måste stämma och här 
ges ingen andra chans. Be-
gravningsentreprenören bär 
därför ett stort ansvar, både 
som koordinator i navet och 
frontfigur för hela arrange-
manget.

– Ingenting går att repa-
rera och man får ingen andra 
chans. Det är därför man 
måste vara så otroligt nog-
grann. 

Ett mer individualistiskt 
samhälle återspeglas även i 
begravningarna, där det per-
sonliga får allt större plats. 

Sätt att leva
Som verksam på en liten ort 
är Anders eget kontaktnät 
ofta ovärderligt i bemötan-

det med närstående, men 
innebär samtidigt en tillvaro 
i offentlighetens ljus.

– I de flesta fall känner jag 
till familjen och ibland har 
jag egna minnen av perso-
nen att dela med de anhöri-
ga. Man har mött oändligt 
många människor genom 
åren, som man dessutom 
fått en fin kontakt med. Går 
jag in på Ica kan det ta mig 
två timmar innan jag hunnit 
både handla och prata med 
alla jag träffar. Mitt yrke är 
mer än bara ett jobb, det är 
ett sätt att leva.

Trots tårar, förtvivlan och 
vemod omkring sig är An-
ders Johanssons framtoning 

inte det minsta sorglig. Den 
är tvärtom ljus och lättsam. 
Det är inte utan att yrket har 
förändrat hans syn på livet, 
men kanske främst genom 
att han lärt sig att ta vara på 
tiden.

– Jag försöker att uppleva 
och vara i nuet, fånga da-
gen som man brukar säga. 
Många väntar för länge med 
allt de vill och gör ingenting 
längs vägen. Jag får knuffen 
som behövs för att verkligen 
göra det jag vill, om det så 
bara handlar om att gå ut i 
skogen. Det låter säkert som 
klyschor, men jag blir på-
mind varje dag.

När varje dag är ett farväl

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Vördnadsfullt. Att skapa ljusa och vackra minnen är begravningsentreprenören Anders Johanssons främsta uppgift. 

Påminnelsen om slutet uppmuntrar till att ta vara på tiden. 
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Det fanns en tid 
när jag inte heller 
förstod. När jag inte 

såg de begränsade spelut-
rymmena, de av samhället 
konstruerade könsrollerna 
och de slentrianmässigt 
använda attityderna. 

Jag suckade högt åt ordet 
feminism, inte för att jag 

KRÖNIKA

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

egentligen visste varför, men 
det var det jag hade fått lära 
mig. Vilken normalt funtad 
tonårstjej ville ha oraka-
de armhålor, gå omkring 
osminkad utan bh och lukta 
svett i för stora byxor. Nej, 
det där tramset kunde de ha 
för sig själva.  

Det första jag kan fråga 
mig så här ett antal år senare 
är varifrån den här bilden 
kom. 

Vem skapade nidbilden av 
feminism som något opas-
sande, äckligt och så provo-
cerande att man knappt ville 
ta ordet i sin mun?

Varför kunde ingen 
förklara att det handlade om 
mäns och kvinnors lika rät-
tigheter istället för att måla 
upp bilder av manshatande 
kvinnor som gjorde revolt 
genom att sluta bry sig om 
sitt utseende? Varför pratade 
man inte om kvinnokampen, 
om hur mycket feminismen 
spelat roll för framväxten av 

ett jämlikt samhälle? Varför 
pratade man om orakade 
armhålor?

Anledningen till att jag 
inte ville se mig själv som fe-
minist var den förminskade 
och förlöjligande bilden jag 
fått uppmålad. 

Alltför ofta hör jag 
fortfarande hur den avfärdas 
som trams, men frågan är av 
vem. För vem är debatten 
om jämlikhet mellan könen 
trams? Jo, för den som inte 
vill att kvinnor och män ska 
ha samma rättigheter. 

Förra veckan visades den 
första delen av Belinda 
Olssons nya programserie i 
SVT, Fittstim – Min Kamp, 
där hon ifrågasätter dagens 
feminism. 

Redan efter premiärav-
snittet haglade kritiken. Re-
censenterna menar att vikti-
ga frågor schabblas bort, att 
hon angripit fel saker och 
att man låtit motståndet stå 

för problemformuleringen. 
Jag satt faktiskt också 

som ett frågetecken när hon 
i inslagen skulle följa med 
barbröstade kvinnoaktivis-
ter på stan, bada toppless 
i badhuset och hälsa på en 
familj som tilltalar sitt barn 
med hen. Liksom kritikerna 
undrade även jag om hon 
drev med mig och varför 
hon skulle vilja bidra till att 
ytterligare förlöjliga en av 
vår tids viktigaste politiska 
rörelser, som hon dessutom 
själv varit med och byggt 
upp?

Belinda Olsson besvarar 
kritiken med att hon är glad 
över att programmet blåst 
nytt liv i debatten.

Jag kan ändå förstå 
tanken med att fokusera på 
ytterligheterna, eftersom 
det på många sätt belyser 
fördomarna. Hon frågar sig 
om feminismen gått vilse 
och ja, det kan jag ofta tycka 
att den har. 

För mig blev det ännu 
tydligare hur lite det handlar 
om bara bröst, ”hendagis” 
och att bannlysa rosa kläder. 
Hur patetisk långt ifrån 
verkligheten man hamnar 
när det dras för långt.

För mig handlar inte femi-
nism om att vara mindre fe-
minin eller mindre manlig, 
utan om viljan att bli respek-
terad för den man är. 

Det handlar om att bli 
tagen på allvar och inte på 
något sätt behandlas orätt-
vist på grund av sitt kön. 

Det svåra är att det ofta 
finns en omedvetenhet åt 
båda håll – varken den som 
särbehandlar eller den som 
utsätts för särbehandling 
är medveten om vad som 
pågår. På så sätt bryts aldrig 
den onda cirkeln och vi 
vaggas omedvetet in i makt-
strukturerna.  

Feminism handlar inte 
om att provocera, om att 

vinna, om att känna samhö-
righet, om att bli bekräftad 
eller om att vara värd mer. 
Det handlar om att vara 
värd lika mycket, var man än 
befinner sig – på samhälls-
stegen såväl som i arbetslivet 
eller inom familjen.

Feminism är ett erkän-
nande om att vi inte är 
framme ännu och att arbetet 
därför måste fortsätta. 
Framför allt måste vi lära 
oss att se på vår omgivning 
utifrån ett feministiskt 
perspektiv. 

En tjej som aldrig blivit 
tagen på allvar kommer tro-
ligtvis aldrig heller att kräva 
det. Hon har istället anpas-
sat sina behov utifrån det 
begränsade spelutrymmet 
och så länge inga nya dörrar 
öppnas kommer hon inte att 
förstå maktstrukturerna.

Feminismen är ingen 
orakad armhåla, det är en 
bärande vägg i uppbyggna-
den av ett rättvist samhälle.

– Begravningsentreprenören Anders Johansson tar vara på tiden
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Anders Johansson är klädd 
i svart kavaj när han med 
stor noggrannhet ställer i 
ordning den sista blomster-
kransen bredvid kistan. An-
siktsuttrycket är allvarsamt, 
blicken vördnadsfull, rörel-
serna långsamma och foku-
serade.

Han är som vanligt ute i 
mycket god tid inför begrav-
ningen.

– Lugnet är viktigt – och 
tiden. Man måste alltid ha 
tid, även om den kanske inte 
alltid finns. 

Yrket som begravningsen-
treprenör har han ärvt av sin 
far Rune Johansson, som 
under sin livstid kom att bli 
en stark profil i framför allt 
Älvängen.  

För sonen Anders var det 
dock foto som gällde från 
början och 1983 tog han 
över Älvfoto, där han jobba-
de som ateljéfotograf fram 
till tidigt 90-tal då han istäl-
let gick in i pappans företag. 
Fotoaffären äger han än i 
dag även om han inte är aktiv 
i verksamheten. 

– Jag och mina döttrar 

jobbar i butiken på julafton, 
det är en gammal kär tradi-
tion. 

Årets övriga 364 dagar är 
det istället avskedet som står 
på agendan med en evig strä-
van att skapa ljusa och vackra 
minnen.

Ingen andra chans
Så gott som varje dag knack-
ar sorgen på dörren, men 
han menar att tyngden ofta 
vägs upp av den stora tack-
samheten. 

– Man påverkas så klart av 
att möta människor i sorg, 
det vore konstigt annars, 
men det finns samtidigt en 
enorm tacksamhet till det vi 
gör. Vår uppgift är att i den 
svåra stunden samla ihop alla 
bitarna och på ett värdigt 
sätt försöka spegla personen. 
Lyhördhet är vårt viktigas-
te redskap. Det är mycket 
som ska falla på plats när 
det blivit dags att ta farväl. 
Allt ifrån dödsannonsen till 
blommorna, sångerna och 
maten måste stämma och här 
ges ingen andra chans. Be-
gravningsentreprenören bär 
därför ett stort ansvar, både 
som koordinator i navet och 
frontfigur för hela arrange-
manget.

– Ingenting går att repa-
rera och man får ingen andra 
chans. Det är därför man 
måste vara så otroligt nog-
grann. 

Ett mer individualistiskt 
samhälle återspeglas även i 
begravningarna, där det per-
sonliga får allt större plats. 

Sätt att leva
Som verksam på en liten ort 
är Anders eget kontaktnät 
ofta ovärderligt i bemötan-

det med närstående, men 
innebär samtidigt en tillvaro 
i offentlighetens ljus.

– I de flesta fall känner jag 
till familjen och ibland har 
jag egna minnen av perso-
nen att dela med de anhöri-
ga. Man har mött oändligt 
många människor genom 
åren, som man dessutom 
fått en fin kontakt med. Går 
jag in på Ica kan det ta mig 
två timmar innan jag hunnit 
både handla och prata med 
alla jag träffar. Mitt yrke är 
mer än bara ett jobb, det är 
ett sätt att leva.

Trots tårar, förtvivlan och 
vemod omkring sig är An-
ders Johanssons framtoning 

inte det minsta sorglig. Den 
är tvärtom ljus och lättsam. 
Det är inte utan att yrket har 
förändrat hans syn på livet, 
men kanske främst genom 
att han lärt sig att ta vara på 
tiden.

– Jag försöker att uppleva 
och vara i nuet, fånga da-
gen som man brukar säga. 
Många väntar för länge med 
allt de vill och gör ingenting 
längs vägen. Jag får knuffen 
som behövs för att verkligen 
göra det jag vill, om det så 
bara handlar om att gå ut i 
skogen. Det låter säkert som 
klyschor, men jag blir på-
mind varje dag.

När varje dag är ett farväl

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Vördnadsfullt. Att skapa ljusa och vackra minnen är begravningsentreprenören Anders Johanssons främsta uppgift. 

Påminnelsen om slutet uppmuntrar till att ta vara på tiden. 
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Det fanns en tid 
när jag inte heller 
förstod. När jag inte 

såg de begränsade spelut-
rymmena, de av samhället 
konstruerade könsrollerna 
och de slentrianmässigt 
använda attityderna. 

Jag suckade högt åt ordet 
feminism, inte för att jag 

KRÖNIKA

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

egentligen visste varför, men 
det var det jag hade fått lära 
mig. Vilken normalt funtad 
tonårstjej ville ha oraka-
de armhålor, gå omkring 
osminkad utan bh och lukta 
svett i för stora byxor. Nej, 
det där tramset kunde de ha 
för sig själva.  

Det första jag kan fråga 
mig så här ett antal år senare 
är varifrån den här bilden 
kom. 

Vem skapade nidbilden av 
feminism som något opas-
sande, äckligt och så provo-
cerande att man knappt ville 
ta ordet i sin mun?

Varför kunde ingen 
förklara att det handlade om 
mäns och kvinnors lika rät-
tigheter istället för att måla 
upp bilder av manshatande 
kvinnor som gjorde revolt 
genom att sluta bry sig om 
sitt utseende? Varför pratade 
man inte om kvinnokampen, 
om hur mycket feminismen 
spelat roll för framväxten av 

ett jämlikt samhälle? Varför 
pratade man om orakade 
armhålor?

Anledningen till att jag 
inte ville se mig själv som fe-
minist var den förminskade 
och förlöjligande bilden jag 
fått uppmålad. 

Alltför ofta hör jag 
fortfarande hur den avfärdas 
som trams, men frågan är av 
vem. För vem är debatten 
om jämlikhet mellan könen 
trams? Jo, för den som inte 
vill att kvinnor och män ska 
ha samma rättigheter. 

Förra veckan visades den 
första delen av Belinda 
Olssons nya programserie i 
SVT, Fittstim – Min Kamp, 
där hon ifrågasätter dagens 
feminism. 

Redan efter premiärav-
snittet haglade kritiken. Re-
censenterna menar att vikti-
ga frågor schabblas bort, att 
hon angripit fel saker och 
att man låtit motståndet stå 

för problemformuleringen. 
Jag satt faktiskt också 

som ett frågetecken när hon 
i inslagen skulle följa med 
barbröstade kvinnoaktivis-
ter på stan, bada toppless 
i badhuset och hälsa på en 
familj som tilltalar sitt barn 
med hen. Liksom kritikerna 
undrade även jag om hon 
drev med mig och varför 
hon skulle vilja bidra till att 
ytterligare förlöjliga en av 
vår tids viktigaste politiska 
rörelser, som hon dessutom 
själv varit med och byggt 
upp?

Belinda Olsson besvarar 
kritiken med att hon är glad 
över att programmet blåst 
nytt liv i debatten.

Jag kan ändå förstå 
tanken med att fokusera på 
ytterligheterna, eftersom 
det på många sätt belyser 
fördomarna. Hon frågar sig 
om feminismen gått vilse 
och ja, det kan jag ofta tycka 
att den har. 

För mig blev det ännu 
tydligare hur lite det handlar 
om bara bröst, ”hendagis” 
och att bannlysa rosa kläder. 
Hur patetisk långt ifrån 
verkligheten man hamnar 
när det dras för långt.

För mig handlar inte femi-
nism om att vara mindre fe-
minin eller mindre manlig, 
utan om viljan att bli respek-
terad för den man är. 

Det handlar om att bli 
tagen på allvar och inte på 
något sätt behandlas orätt-
vist på grund av sitt kön. 

Det svåra är att det ofta 
finns en omedvetenhet åt 
båda håll – varken den som 
särbehandlar eller den som 
utsätts för särbehandling 
är medveten om vad som 
pågår. På så sätt bryts aldrig 
den onda cirkeln och vi 
vaggas omedvetet in i makt-
strukturerna.  

Feminism handlar inte 
om att provocera, om att 

vinna, om att känna samhö-
righet, om att bli bekräftad 
eller om att vara värd mer. 
Det handlar om att vara 
värd lika mycket, var man än 
befinner sig – på samhälls-
stegen såväl som i arbetslivet 
eller inom familjen.

Feminism är ett erkän-
nande om att vi inte är 
framme ännu och att arbetet 
därför måste fortsätta. 
Framför allt måste vi lära 
oss att se på vår omgivning 
utifrån ett feministiskt 
perspektiv. 

En tjej som aldrig blivit 
tagen på allvar kommer tro-
ligtvis aldrig heller att kräva 
det. Hon har istället anpas-
sat sina behov utifrån det 
begränsade spelutrymmet 
och så länge inga nya dörrar 
öppnas kommer hon inte att 
förstå maktstrukturerna.

Feminismen är ingen 
orakad armhåla, det är en 
bärande vägg i uppbyggna-
den av ett rättvist samhälle.

– Begravningsentreprenören Anders Johansson tar vara på tiden
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ALE/LILLA EDET. Arbets-
lösheten gick upp något 
under december månad, 
men bland ungdomar 18 
till 24 år ser man istället 
en liten nedgång. 

Det är inga stora föränd-
ringar, men tendensen är att 
arbetslösheten sett till hela 
åldersspannet har ökat något 
medan ungdomsarbetslöshe-
ten minskat. Ale har minskat 
från 15, 9 procent i november 
till 15,5 i december, men Lil-
la Edet har ökat från 19,9 till 
20,4. 

Jämfört med samma period 

föregående år har ungdomsar-
betslösheten minskat med 0,3 
procentenheter i Ale. I Kung-
älv har den minskat ännu mer, 
med 2 procentenheter, medan 
Lilla Edet istället ökat med 
3,3 procentenheter.

Sett till alla arbetslösa har 
Ale ökat med 0,1 procenten-
heter, Kungälv minskat med 
0,4 och Lilla Edet ökat med 
0,3.

Genomsnittet för riket har 
minskat med 0,3 procenten-
heter för alla arbetslösa och 
bland ungdomar minskat med 
1,2.

JOHANNA ROOS

Något minskad
ungdomsarbetslöshet

ArbETsLöshET

Arbetslösa ungdomar (18-
24 år) i december 2013 i 
% (november månad inom 
parantes)
Kungälv: 7,2 (7,7) 
Lerum: 10,6 (10,4)
Ale: 15,5 (15,9)
Lilla Edet: 20,4 (19,9)
Alingsås: 16,6 (17,2)
Göteborg: 14,6 (14,9)
hela riket: 17,2 (17,2)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
december 2013 i % (novem-
ber månad inom parantes)
Kungälv 3,7 (3,7) 
Lerum: 3,9 (3,8)
Ale: 6,3 (6,3)
Lilla Edet: 8,6 (8,3)
Alingsås: 7,7 (7,6)
Göteborg: 9,4 (9,3)
hela riket: 8,6 (8,5)

När vi gick till Nödinge 
station i kyla, snö och åtta 
sekundmeter trodde jag att 
det bara skulle komma ett 
10-tal till fredagens vandring. 
Men pensionärerna är ett segt 
släkte och hela 24 personer 
ställde upp.

Vi tog pendeln till Bohus. 

Här väntade inte bussen på 
oss. Vi fick istället en tuff 
vandring upp till Jennylund. 
Fast man skall väl inte klaga. 
Vi är ju ute för att få motion. 
Kaffet intogs i lä med utsikt 
över Lilla Mettjärn. Här bjöd 
Eva Jalvemyr på slånbärsli-
kör. Bären hade hon plockat 

vid vår vandring i Torslanda 
i höstas.

Efter fikat hade vi en 
ganska bekväm vandring på 
ridvägen till Nösjön och vida-
re till Nödinge. Vi var nöjda 
med oss själva och kunde med 
gott samvete inta fredagsmid-
dagen.

På fredag tar vi bussen från 
Nödinge till Alafors och går 
via Äskekärr och Vikingagår-
den till Älvängen.

Nästa tisdag är alla välkom-
na till Träffpunkt SPF Backa-
vik Nödinge. På programmet 
står Nödinge förr i tiden.

Lennart Mattsson

sPF Alebygden trotsade snöstormen
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Det lönar sig att åka några mil för en bra affär 

ÄLVÄNGEN. Gustava 
Mattsson har fått ge 
namn åt en hållplats i 
Älvängens centrum.

Förslaget kom från 
Kent Carlsson.

– Det är roligt att 
ansvariga tjänstemän 
köpte min idé, säger 
Kent till lokaltidningen.

Det gamla busstorget i Äl-
vängen är ett minne blott 
och när hållplatsen i centrala 
Älvängen skulle namnges föll 
valet på – Hållplatsen.

– Jag tyckte det var ett 
riktigt dåligt namn. Hur ska 
man veta var Hållplatsen är 
belägen? Jag reagerade och 
tog därför kontakt med Ale 
kommun. Ansvarig tjänste-
man frågade om jag hade nå-
got bättre förslag att komma 
med. På den vägen är det, 
säger Kent Carlsson.

– Efter en tid ringde en 
granne till mig och sade: 
Grattis! Till vad undrade jag? 
Då fick jag veta att hållplatsen 
hade fått namnet Gustava. 
Jag tycker det känns så rätt.

Gustava Mattsson levde 
under åren 1844-1935. Erik 
och Gustava Mattsson star-
tade en affärsrörelse på Starr-
kärr Skattegården. Den be-
stod av handelsbod, jordbruk 
och spannmålshandel.

Gustava Mattsson var 29 

år när hon blev änka med 
två små barn och stora skul-
der i affärsrörelsen, näst in-
till bankrutt. Här började en 
livsgärning som med dagens 
mått är ofattbar. Idogt arbe-
te och stor sparsamhet gjor-
de det möjligt för henne att 
överleva. Den stora näringen 

blev brödtillverkning, i syn-
nerhet skorpor. En speceri-
affär i Göteborg fick under 
långt tid leveranser från Äl-
vängen.

– Jag var själv med och 
uppförde ett teaterspel till 
minne av Gustava Mattsson 
med Ale Teatersällskap 1998. 

”Spröda skorpor” hette före-
ställningen, berättar Kent.

– Mattssons affär låg där 
busstorget senare anlades. 
Det finns således ett histo-
riskt värde i hållplatsnamnet 
Gustava, avslutar Kent Carls-
son.

JONAS ANDERSSON

Kent Carlsson fick gehör för sitt förslag att låta Gustava Mattsson ge namn åt hållplatsen i Älvängens 
centrum. 

Minnet av Gustava
lever vidare
– Har fått ge 
namn åt hållplats 
i Älvängen
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ALE/LILLA EDET. Arbets-
lösheten gick upp något 
under december månad, 
men bland ungdomar 18 
till 24 år ser man istället 
en liten nedgång. 

Det är inga stora föränd-
ringar, men tendensen är att 
arbetslösheten sett till hela 
åldersspannet har ökat något 
medan ungdomsarbetslöshe-
ten minskat. Ale har minskat 
från 15, 9 procent i november 
till 15,5 i december, men Lil-
la Edet har ökat från 19,9 till 
20,4. 

Jämfört med samma period 

föregående år har ungdomsar-
betslösheten minskat med 0,3 
procentenheter i Ale. I Kung-
älv har den minskat ännu mer, 
med 2 procentenheter, medan 
Lilla Edet istället ökat med 
3,3 procentenheter.

Sett till alla arbetslösa har 
Ale ökat med 0,1 procenten-
heter, Kungälv minskat med 
0,4 och Lilla Edet ökat med 
0,3.

Genomsnittet för riket har 
minskat med 0,3 procenten-
heter för alla arbetslösa och 
bland ungdomar minskat med 
1,2.

JOHANNA ROOS

Något minskad
ungdomsarbetslöshet

ArbETsLöshET

Arbetslösa ungdomar (18-
24 år) i december 2013 i 
% (november månad inom 
parantes)
Kungälv: 7,2 (7,7) 
Lerum: 10,6 (10,4)
Ale: 15,5 (15,9)
Lilla Edet: 20,4 (19,9)
Alingsås: 16,6 (17,2)
Göteborg: 14,6 (14,9)
hela riket: 17,2 (17,2)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
december 2013 i % (novem-
ber månad inom parantes)
Kungälv 3,7 (3,7) 
Lerum: 3,9 (3,8)
Ale: 6,3 (6,3)
Lilla Edet: 8,6 (8,3)
Alingsås: 7,7 (7,6)
Göteborg: 9,4 (9,3)
hela riket: 8,6 (8,5)

När vi gick till Nödinge 
station i kyla, snö och åtta 
sekundmeter trodde jag att 
det bara skulle komma ett 
10-tal till fredagens vandring. 
Men pensionärerna är ett segt 
släkte och hela 24 personer 
ställde upp.

Vi tog pendeln till Bohus. 

Här väntade inte bussen på 
oss. Vi fick istället en tuff 
vandring upp till Jennylund. 
Fast man skall väl inte klaga. 
Vi är ju ute för att få motion. 
Kaffet intogs i lä med utsikt 
över Lilla Mettjärn. Här bjöd 
Eva Jalvemyr på slånbärsli-
kör. Bären hade hon plockat 

vid vår vandring i Torslanda 
i höstas.

Efter fikat hade vi en 
ganska bekväm vandring på 
ridvägen till Nösjön och vida-
re till Nödinge. Vi var nöjda 
med oss själva och kunde med 
gott samvete inta fredagsmid-
dagen.

På fredag tar vi bussen från 
Nödinge till Alafors och går 
via Äskekärr och Vikingagår-
den till Älvängen.

Nästa tisdag är alla välkom-
na till Träffpunkt SPF Backa-
vik Nödinge. På programmet 
står Nödinge förr i tiden.

Lennart Mattsson

sPF Alebygden trotsade snöstormen

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

GÖR DIN EGEN FOTOBOK
alekuriren ger dig

20% RABATT 
Ange koden: “alekuriren” i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

LÄ
SV

ÄRDE!

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

LÄ
SV

ÄRDE!

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 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.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

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

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

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

Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

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

<-

<-

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

& ONLINE

Passat Alltrack DSG 4MOTION
inkl. Premiumpaket.
Ord pris 351 700 kr.
NU 289 000 kr.
• 4MOTION, fyrhjulsdrift • DSG-automatväxellåda • Sportstolar 
med läderklädsel Nappa • Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt 
kurvljus och LED-varselljus fram • Bluetooth Handsfree • CD-stereo 
• Färddator • Farthållare

Utrustad med bland annat:

Passat Alltrack DSG 4MOTION
inkl. Premiumpaket.
Ord pris 351 700 kr.
NU
• 4MOTION, fyrhjulsdrift • DSG-automatväxellåda • Sportstolar 
med läderklädsel Nappa • Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt 
kurvljus och LED-varselljus fram • Bluetooth Handsfree • CD-stereo 
• Färddator • Farthållare

Utrustad med bland annat:

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack finns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta 
baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Köp till
 Parkeringsvärmare 

och dragpaket.
Nu 14 900 kr

BILAB
WINTER
EDITION!

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär 

ÄLVÄNGEN. Gustava 
Mattsson har fått ge 
namn åt en hållplats i 
Älvängens centrum.

Förslaget kom från 
Kent Carlsson.

– Det är roligt att 
ansvariga tjänstemän 
köpte min idé, säger 
Kent till lokaltidningen.

Det gamla busstorget i Äl-
vängen är ett minne blott 
och när hållplatsen i centrala 
Älvängen skulle namnges föll 
valet på – Hållplatsen.

– Jag tyckte det var ett 
riktigt dåligt namn. Hur ska 
man veta var Hållplatsen är 
belägen? Jag reagerade och 
tog därför kontakt med Ale 
kommun. Ansvarig tjänste-
man frågade om jag hade nå-
got bättre förslag att komma 
med. På den vägen är det, 
säger Kent Carlsson.

– Efter en tid ringde en 
granne till mig och sade: 
Grattis! Till vad undrade jag? 
Då fick jag veta att hållplatsen 
hade fått namnet Gustava. 
Jag tycker det känns så rätt.

Gustava Mattsson levde 
under åren 1844-1935. Erik 
och Gustava Mattsson star-
tade en affärsrörelse på Starr-
kärr Skattegården. Den be-
stod av handelsbod, jordbruk 
och spannmålshandel.

Gustava Mattsson var 29 

år när hon blev änka med 
två små barn och stora skul-
der i affärsrörelsen, näst in-
till bankrutt. Här började en 
livsgärning som med dagens 
mått är ofattbar. Idogt arbe-
te och stor sparsamhet gjor-
de det möjligt för henne att 
överleva. Den stora näringen 

blev brödtillverkning, i syn-
nerhet skorpor. En speceri-
affär i Göteborg fick under 
långt tid leveranser från Äl-
vängen.

– Jag var själv med och 
uppförde ett teaterspel till 
minne av Gustava Mattsson 
med Ale Teatersällskap 1998. 

”Spröda skorpor” hette före-
ställningen, berättar Kent.

– Mattssons affär låg där 
busstorget senare anlades. 
Det finns således ett histo-
riskt värde i hållplatsnamnet 
Gustava, avslutar Kent Carls-
son.

JONAS ANDERSSON

Kent Carlsson fick gehör för sitt förslag att låta Gustava Mattsson ge namn åt hållplatsen i Älvängens 
centrum. 

Minnet av Gustava
lever vidare
– Har fått ge 
namn åt hållplats 
i Älvängen

nummer 03         vecka 04| 19MOTOR

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15
www.karebybil.se

Mitsubishi köper man hos

Det är exakt tjugo år sedan Audi A8 gjorde entré och 

under årens lopp har det bli-
vit tre generationer, där den 
senaste kom 2010. Även den 
förra modellen hade allt man 
kunde önska sig och lite till. 
Så vad kan möjligtvis ha för-
bättrats? Jo, motorerna har 
blivit effektivare, designen 
elegantare och finesserna är 
än mer sofistikerade.

Tid för massage
Om du är intresserad av nya 
Audi A8 så måste du först 
bestämma om du vill ha den 
långa eller korta hjulbasen. 
514 centimeter eller 527 och 
pristillägget är 3 846 kro-
nor - per centimeter. Alltså 
50 000 spänn totalt! De-
signteamet har gått varligt 
fram då man gjort faceliften. 
Stötfångare, grill och motor-
huv har fått elegantare linjer 
medan strålkastarna har för-
setts med 25 rörliga lysdio-
der. Även baktill har det hänt 
saker: stötfångaren har blivit 
smäckrare och även här är 
det LED-lampor för hela 
slanten. 

En slant som för övrigt 
börjar från 830 000 kronor 
men som snabbt kan öka med 
300 000 ytterligare beroende 
på motorval. Invändigt är det 

aluminium, läder och ädelträ 
som gäller så vi behöver väl 
knappast påpeka att komfor-
ten är suverän. Framsätena 
går att få med såväl ventila-
tion som massage och hos-
tar du upp 54 000 kronor så 
ingår två eljusterbara bakfå-
töljer. För ytterligare 13 400 
kan du lägga champagnen på 
kylning däremellan. Det är 
ingen mÅTTA på lyxen… 

Sista refrängen 
Precis som tidigare finns det 
ett helt koppel motoralter-
nativ, men alla är finjustera-
de. Valet står mellan en ben-

sinsexa på 310 hästkrafter 
eller en åtta på 435. Vill du 
hellre köra med diesel i tan-
ken så finns en sexa på 258 
hästar och därutöver en åtta 
på 385. Vi provkörde den 
sistnämnda maskinen som 
begåvats med dubbelturbo 
och vars vridmoment på 850 
Nm ligger i den mindre last-
bilsklassen. 

Bränsleförbrukningen är 
ändå godkänd eftersom fyra 
av de åtta cylindrarna stängs 
av när de inte behövs. Tip-
troniclådan är åttaväxlad och 
manövreras med en liten 
knubbig spak som liknar gas-

reglaget till en lustjakt. 
Suget när den fyrhjuls-

drivna besten drar iväg im-
ponerar, eller vad sägs om 
att klara 0–100 km/h på 4,7 
sekunder? Köregenskaperna 
är exemplariska och de sago-
lika bromsarna får vår Audi 
A8 att niga tungt mot asfal-
ten. ”If I were a rich man” 
så hade nya Audi A8 tillde-
lats en plats i garaget. Det 
är nämligen en lyxbil som 
absolut inte sjunger på sista 
versen!  

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

© CNP AB

Det är sjutton år sedan 
Volvo 850 kombi klädde 
upp sig med hjälp av 
”hasplåtar” i plast och 
fyrhjulsdrift. 

I sitt nya tuffa utseen-
de fick den heta Cross 
Country, men på baga-
geluckans emblem stod 
det kort och gott: XC. 

Det hann bli tre gene-
rationer XC70 för nu har 
äventyrslustan tagits 
över av lillebror Volvo 
V40 Cross Country. 

Häng med på ett 
iskallt testuppdrag till 
jämtländska Kall.   

Väglaget runt Kallsjön är 
sämsta tänkbara och snöyran 
är som en vit vägg framför 
vindrutan. Inne i den om-
bonade kupén sitter vi och 
diskuterar skillnaden mellan 
en Cross Country och XC. I 
begynnelsen var det just ing-
en skillnad. 

Det var exakt samma bil. 
Men nu är det spikat att 
namnet XC ska vara förbe-
hållet de stora grabbarna 

XC60 och XC90, medan 
Cross Country ska vara en 
variant på redan befintliga 
karosser. 

Driver inte med alla
Förutom att markfrigången 
höjts med en centimeter till 
14,5 sitter vi totalt fyra cen-
timeter högre i framstolarna 
och jämfört med vanliga V40 
finns här en rad detaljer som 
särpräglar Cross Country. 
Utöver de tuffa tröskelskyd-
den och hasplåtar lite var 
stans, har bilen också fått 
större hjuldimension som 
numera tillåter 19-tummare. 

Fyrhjulsdrift kommer dä-
remot enbart att finnas till 
två av bensinmotorerna: T4 
samt T5. Då kan man fråga 
sig varför? Fyrhjulsdrift lig-
ger helt enkelt inte i topp på 
de äventyrslystna kundernas 
önskelista, men det gör dä-
remot ett tufft utseende - för 
att ta Volvo på orden. 

Kontrasterna är störst i 
fronten med den maffiga 
svarta stötfångaren mot det 
kopparfärgade nospartiet 
och grillen med sitt grova 
bikakemönster. De kromade 

listerna runt sidorutorna har 
blivit svarta liksom de yttre 
backspeglarna och på taket 
sitter långa rails. 

Vilken ljusshow
Exteriörfärgen heter ”Raw 
Copper” och går även igen 
i inredningens sömmar och 
på mittkonsolen. Sju olika 
stämningsbelysningar finns 
också, vill man inte hålla på 
att pilla själv så finns en in-
ställning som anpassar ljuset 
från rött till blått beroen-
de på innertemperaturen. 
Komforten är på topp både 
fram och bak, men baga-
geutrymmet á 335 liter är 
inte mycket att hurra för. 

Under huven erbjuds 
fem motoralternativ varav 
tre är dieslar på 115, 150 
respektive 177 hästkrafter. 
Minstingen kostar 253 000 
kronor och lever dessutom 
upp till den nya miljöbilsde-
finitionen, men vill du hellre 
köra med bensin i tanken så 
är det bara att hosta upp yt-
terligare fjorton tusenlappar. 
Då erbjuds turbofyran T4 
på 180 hästkrafter medan 
den starkaste tillika dyraste 

i gänget är turbofemman T5 
AWD på 254 hästar och vars 
prislapp börjar från 337 900. 

För dessa pengar får man 
vissa privilegier såsom fyr-
hjulsdrift, sexstegad auto-
matlåda och att färden till 
hundra rullar på 6,4 sekun-
der. Volvo V40 Cross Coun-
try T5 AWD är en pålitlig 
och trygg vinterbil här på 
baksidan av Åreskutan. Men 
lockar pisten så är det ändå 
säkrast att ta skidorna!

Johannes Gardelöf
© CNP

Visst är det 
kallt i Kall

VolVo V40 Cross Country t5 AWD

Motor: 5-cyl bensinmotor 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cylinder. Max effekt: 254 
hk vid 5 400 varv/minut. 
Max vridmoment: 360 nm 
mellan 1 800-4 200 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 6-stegad 
automat.  
Fjädring: skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre 
tvärlänk. Bak: multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel 10,9 meter. 
Bromsar: skivbromsar fram 

och bak. ABs. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 265, längd 437, bredd 
180, höjd 146. 
tjänstevikt 1 658. Bränsle-
tank 57 liter.  
Prestanda: toppfart 210 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 6,4 sek.
Förbrukning/miljö: 8,3 liter 
per 100 km under blandad 
körning. Co2: 194 g/km. 
Pris: 337 900 kronor.
Plus för: Fyrhjulsdriven kör-
glädje, komforten är på topp, 
säkrast i klassen.
Minus för: litet bagageut-
rymme.

AuDi A8 4,2 tDi quAttro

Motor: V8 turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder 
Max effekt: 385 hk vid 3 750 
varv/minut. Max vridmoment: 
850 nm mellan 2 000-2 750 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, fyrhjulsdrift. 8-växlad 
automatlåda.   
Fjädring: luftfjädring, dubbla 
triangellänkar, krängnings-
hämmare och justerbara 
stötdämpare runt om.
Styrning: Kuggstång med 
elmekanisk servo. Vändcirkel: 
12,5 meter.  
Bromsar: Ventilerade skiv-
bromsar fram och bak. ABs. 

Antispinn/sladd.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 299, längd 514, bredd 
195, höjd 146. tjänstevikt 2 
155. Bränsletank 82 liter.   
Prestanda: toppfart 250 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 4,7 sek.
Förbrukning/Miljö: 7,4 liter 
per 100 km under blandad 
körning. Co2: 194 g/km.
Pris: 955 000 kronor.      
Plus för: Komfort och teknik 
slår det mesta, största 
möjliga tyssstnad, fantastisk 
prestanda.
Minus för: Passar inte allas 
plånbok.

Volvo V40 Cross Country t5 
AWD.

 Audi A8 4,2 tDi quattro.

Det är inte konstigt att vi nynnar på den gamla 
slagdängan ”If I were a rich man”. 

Strax därefter glider vi ner i skinnsätena och 
dörrarna åker igen med en diskret duns likt ett 
kassaskåp av modell Franz Jäger. 

Startknappen trycks in och åtta cylindrar vaknar 
till liv. 

Då återstår bara frågan som ställs på sin spets i 
vårt nynnande musikalstycke. ”Om jag hade peng-
ar” hade valet då blivit nya Audi A8?  

ingen mÅttA på lyxen



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

Trädgårdsgatan 24
442 30 Kungälv
Tel: 0303-174 00

(mittemot Hälsö Fisk)
KUNGÄLV

Vårens 
nyheter  

hittar du  
hos oss!

Vill du ha en lättanvänd kamera?
Brukar du ta bilder på barnbarn?

Då är det här kameran för dig!
LUMIX SZ1

1 390:-
inkl väska &  
minneskort

Jämför gärna våra 

priser med de  

stora aktörerna.

- 16 MP
- 10x optisk zoom med vidvinkel
- Snabb respons
- Stor skärm
- Enkel att använda

Vill du få fina erbjudanden?
Gå in på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Nytorget 1 Kungälv | mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14 
www.bomansfoto.se

ÖPPETTIDER: VARDAG 10-18, LÖRDAG 10-15  ICA MAXI: ALLA DAGAR 7-22

Mer info på www.facebook.com/
Kungalv/CentrumgruppenKMN

www.kungalvcentrum.se

Här finns mysiga affärer, caféer och restauranger 
med fantastisk personlig service till er alla. 

Välkomna till  
trivsamma Kungälv

Västra Gatan 69, Kungälv • Mån-fre: 10-18, Lör 10-15 Tel: 0303-924 15

EW
dam & herr
A’S

F.d. Boutique Nilla & Herrcity

SLUTREA  

50-70%  
RABATT
Gäller på ordinarie pris

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

Öppet MÅN till FRe 10–18  lÖR 10–15 
VästRaG. 59 i KuNGälV • 0303-106 19 • jeaNetteoco.se

Bissan Mikaela Therese Lisa Madde Annika

Gilla oss på  
Facebook

Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se 

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserna gäller 22/1–26/1 2014.

Kungälv

Vår dietist är på plats i 
butiken tors 23/1 kl 13–19. 

 Ställ dina frågor om 
kost och hälsa och 

låt dig inspireras till nya, 
goda vanor!

Nytt år, nya vanor!

10k
Jaffa. Israel. Klass 1. Max 5 kg/hushåll. Ord pris 16:95/kg.

Clementiner

/kg

VISP-/MATLAGNINGS-/MELLAN-
GRÄDDE/VANILJVISP
ICA. 2,5 dl. Jfr pris 20:–/liter. Max 4 köp/hushåll. 
Ord pris 8:40–9:70/st.

butiken tors 23/1 kl 13–19. 

Nytt år, nya vanor!
BLANDFÄRS

Skövde slakteri. Ursprung Sverige. Ca 1800 g.
Fetthalt 20%. Jfr pris 39:95/kg.

Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 59:95/kg.

BLANDFÄRS
39 95

BLANDFÄRS
/kg

959595
KYCKLINGFILÉ

Lindströms. 900 g. Jfr pris 33:28/kg.
Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 59:95/frp.

KYCKLINGFILÉ
29 95

KYCKLINGFILÉ
/frp29 29 29 29 29 

Spara 30:-/frp

39 39 95959595
Spara 20:-/kg

Spara 6:95/kg

VISP-/MATLAGNINGS-/MELLAN-

5k5k5k/st5k5k
Spara 3:40-4:70/st

Spara 30:-/frp 30:-/frp 30:-

Handla andra varor* för 

minst 200:– så får du köpa...

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

Södra Gränden 1, KUNGÄLV Telefon 100 34
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ICA. 2,5 dl. Jfr pris 20:–/liter. Max 4 köp/hushåll. 
Ord pris 8:40–9:70/st.

butiken tors 23/1 kl 13–19. 

Nytt år, nya vanor!
BLANDFÄRS

Skövde slakteri. Ursprung Sverige. Ca 1800 g.
Fetthalt 20%. Jfr pris 39:95/kg.

Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 59:95/kg.

BLANDFÄRS
39 95

BLANDFÄRS
/kg

959595
KYCKLINGFILÉ

Lindströms. 900 g. Jfr pris 33:28/kg.
Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 59:95/frp.

KYCKLINGFILÉ
29 95

KYCKLINGFILÉ
/frp29 29 29 29 29 

Spara 30:-/frp

39 39 95959595
Spara 20:-/kg

Spara 6:95/kg

VISP-/MATLAGNINGS-/MELLAN-

5k5k5k/st5k5k
Spara 3:40-4:70/st

Spara 30:-/frp 30:-/frp 30:-

Handla andra varor* för 

minst 200:– så får du köpa...

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

Södra Gränden 1, KUNGÄLV Telefon 100 34

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

Trädgårdsgatan 24
442 30 Kungälv
Tel: 0303-174 00

(mittemot Hälsö Fisk)
KUNGÄLV

Vårens 
nyheter  

hittar du  
hos oss!
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1 390:-
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minneskort

Jämför gärna våra 

priser med de  
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- 16 MP
- 10x optisk zoom med vidvinkel
- Snabb respons
- Stor skärm
- Enkel att använda

Vill du få fina erbjudanden?
Gå in på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Nytorget 1 Kungälv | mån-ons, fre 10-18 tor 10-19, lör 10-14 
www.bomansfoto.se

ÖPPETTIDER: VARDAG 10-18, LÖRDAG 10-15  ICA MAXI: ALLA DAGAR 7-22

Mer info på www.facebook.com/
Kungalv/CentrumgruppenKMN

www.kungalvcentrum.se
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Välkomna till  
trivsamma Kungälv
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EW
dam & herr
A’S
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Bissan Mikaela Therese Lisa Madde Annika

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

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserna gäller 22/1–26/1 2014.

Kungälv

Vår dietist är på plats i 
butiken tors 23/1 kl 13–19. 

 Ställ dina frågor om 
kost och hälsa och 

låt dig inspireras till nya, 
goda vanor!

Nytt år, nya vanor!

10k
Jaffa. Israel. Klass 1. Max 5 kg/hushåll. Ord pris 16:95/kg.

Clementiner

/kg

VISP-/MATLAGNINGS-/MELLAN-
GRÄDDE/VANILJVISP
ICA. 2,5 dl. Jfr pris 20:–/liter. Max 4 köp/hushåll. 
Ord pris 8:40–9:70/st.

butiken tors 23/1 kl 13–19. 

Nytt år, nya vanor!
BLANDFÄRS

Skövde slakteri. Ursprung Sverige. Ca 1800 g.
Fetthalt 20%. Jfr pris 39:95/kg.

Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 59:95/kg.

BLANDFÄRS
39 95

BLANDFÄRS
/kg

959595
KYCKLINGFILÉ

Lindströms. 900 g. Jfr pris 33:28/kg.
Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 59:95/frp.

KYCKLINGFILÉ
29 95

KYCKLINGFILÉ
/frp29 29 29 29 29 

Spara 30:-/frp

39 39 95959595
Spara 20:-/kg

Spara 6:95/kg

VISP-/MATLAGNINGS-/MELLAN-

5k5k5k/st5k5k
Spara 3:40-4:70/st

Spara 30:-/frp 30:-/frp 30:-

Handla andra varor* för 

minst 200:– så får du köpa...
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n Barn och unga har rätt 
till goda, fullständiga betyg. 
Skolan i Lilla Edet ska vara 
attraktiv. För att uppnå detta 
behövs långsiktiga och håll-
bara metoder samt lösningar 
som är väl förankrade i 
vetenskaplig grund.

Bildningsförvaltningen 
har tillsammans med GR 
Pedagogiskt Centrum sökt 
och beviljats en miljon 
kronor från Europeiska 
socialfonden för att utveckla 
arbetet med goda uppväxt-
villkor för barn och unga i 
Lilla Edets kommun.

Projektet tar sin utgångs-
punkt i utbildningsområdet, 
men ska verka tillsammans 
med Socialförvaltningen. 
För att skapa gemensam för-
ståelse kring frågorna ska en 
förstudie göras under 2014. 
Förstudien ska kartlägga de 
strukturer i kommunen som 
omgärdar ungdomar som 
befinner sig i eller riskerar 
utanförskap samt föreslå 
kvalitetssäkrade, välför-
ankrade och strategiska 
utvecklingsarbeten för nästa 
programperiod 2014-2020.

GR Utbildning, Peda-
gogiskt Centrum genomför 
förstudien i nära samverkan 
med Lilla Edet. Projektet 
ska ta sin utgångspunkt i 
utbildningsområdet, men 
ska verka över flera olika 
förvaltningar och ska ligga 
till grund för samverkan 
inom området utanförskap.

Beviljats pengar 
från Europeiska 
socialfonden

LÖDÖSe. År 1473 beslöt 
Sveriges Riksråd att 
staden Lödöse skulle 
flyttas fyra mil söde-
rut, närmare Göta älvs 
mynning.

I en sannolik fantasi 
får man ta del av stads-
invånarnas våndor inför 
ett sådant beslut.

Detta utgör grunden 
till manuset för Änkan 
på Ljudaborg som Roger 
Janerfors snart har 
klart i sin helhet.

Hertigarnas Bröllopsfest 
som spelades på Ljudaborg 
förra året kan betraktas som 
en försmak av det som kom-
ma skall i sommar. Den 13 
augusti sker premiären av 
Änkan på Ljudaborg, som 
kommer att visas vid nio 
tillfällen på utomhusscenen 
bakom Lödöse museum.

– Jag likställer min situa-
tion med en förlossning. Jag 
befinner mig i sjunde mån-
aden och känner värkarna. I 
början av mars ska manuset 
vara färdigskrivet, säger pro-
jektledare Roger Janefors 
tillika manusförfattare och 
regissör.

Studieförbundet Vuxen-
skolan är projektansvarig för 
teaterproduktionen Änkan 
på Ljudaborg. Studiecirklar 
bedrivs med anknytning till 
teateruppsättningen, så som 
skådespeleri, scenografi/
rekvisita, smink/mask, kost-
ym/sömnad samt medeltida 
trädgård. I söndags var det 
kick off för projektet då en 
serie av så kallade workshops 
inleddes.

– Vi kommer att ha skåde-
spelarträning sex söndagar i 
följd. Alla är välkomna som 
vill vara med på eller bak-
om scen. De som dyker upp 
under den här angivna peri-
oden kommer att ha förtur 
när rollbesättningen sedan 
ska äga rum, förklarar Roger 
Janefors som tror på en en-
semble med ett 40-tal skåde-
spelare.

Nytt spel varje år
Om Änkan på Ljudaborg, 
som bottnar i ett Leader-
projekt, kommer att bli lika 
uppskattad och folkkär som 
Vid Ljuda Os återstår att se.

– Vid Ljuda Os blev en 
riktig långkörare som spe-
lades under 16 år. Så är väl 
inte tanken med den här 

uppsättningen. Snarare är 
väl förhoppningen att det 
ska kunna bli ett nytt spel 
varje år. Det behöver ju nöd-
vändigtvis inte vara ett med-
eltidsspel även om det blivit 

som ett varumärke här, säger 
Roger Janerfors.

Ljudaborg Kulturfören-
ing bildades i oktober 2013 
och har som mål att utveckla 
och driva kulturscenen Lju-
daborg genom att verka för 
ett brett utbud av kultur på 
och i anslutning till scenen, 
med teater, musik, dans med 
mera. Huruvida kulturför-
eningen kommer att arrang-
era en medeltidsmarknad i 
anslutning till årets teater 
är tveksamt, men däremot 
arrangeras en utställning på 
Lödöse museum som berät-
tar historien om hur staden 
Lödöse flyttades.

– I ”Den vandrande sta-
den” kommer det att ingå en 
guidad tur på museet för att 
kunna ta del av utställning-
en, förklarar Antoinete van 
Ketwich, sommarspelets 
producent.

JONAS ANDERSSON

antoinete van ketwich, producent/marknadsförare, mia ekegren, Studieförbundet vuxenskolan, och roger Janefors redogör för bakgrunden 
till sommarspelet Änkan på Ljudaborg som har premiär i augusti.

Fjolårets teateruppsättning Hertigarnas Bröllopsfest lockade när-
mare 1 000 besökare. nu pågår förberedelserna för nästa stora 
händelse på utomhusscenen bakom Lödöse museum.

– Änkan på 
Ljudaborg 
snart färdig- 
skriven

I startgroparna för
nytt sommarspel
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Jag likställer 
min situation 
med en för-
lossning. Jag 

befinner mig i sjunde 
månaden och känner 
värkarna. I början av 
mars ska manuset vara 
färdigskrivet.
rOGer JaneFOrS

Vi garanterar viktminskning!

Vill du gå 
ner i vikt?

Lilla Edet 0520-65 16 16 
info.lillaedet@sportlife.se

Sportlife eDetS VÄrDSHUS & Hotell SkanSenVÄgen 34, tel 0520-651 616

Sportlife BaDHUSet MaJorSgatan 11  |  www.Sportlife.Se

Boka din konsultation 
redan idag!

Kursstart februari! 
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Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Gymnasievalet
Gör din ansökan
senast 14 februari

» lillaedet.se/gymnasieval

Informationsmöte

Fiber till landsbygden
För att ge så många som möjligt tillgång 

till bredband genom � beranslutning, stöttar 

Lilla Edets kommun enskilda hushåll, byalag 

och föreningar som vill komma igång med 

utbyggnad av � ber. För att berätta mer om 

satsningen bjuder vi in till informationsmöte: 

5 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet
6 februari kl. 18, Ale gymnasium (sal 209)
Kontakt: Per Persson,

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

Miljöpriset är ett stipendium som Lilla Edets kommun årligen delar ut 

för att uppmärksamma arbeten som främjar en hållbar utveckling i Lilla 

Edets kommun. Med hållbar utveckling menas ett samhälle som kan 

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

hälsa och miljö.

10 000 kronor i stipendium
Pristagaren tilldelas ett stipendium om 10 000 kronor och 

kan vara en eller � era personer, ett företag eller en förening 

som gjort en insats för miljön. Alla som vill är välkomna att 

nominera kandidater eller söka stipendiet för egen del.

Så här gör du för att nominera
Under perioden 31 januari till och med 25 mars kan du 

lämna in förslag på den person, förening eller företag som 

du tycker ska vinna årets miljöpris. Du lämnar din nomi-

nering direkt på lillaedet.se/miljopris alternativt hämtar en 

blankett i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12. 

» lillaedet.se/miljopris

� Allmänhetens åkning
Lördagar ojämn vecka, kl. 12.30-15

Söndagar varje vecka, kl. 12-14.50

(med reservation för matcher och 

andra evenemang).

Ishallen Lödöseborg, Lödöse

Ta en � ka och vila dina fötter i vårt 

café. Läs mer på ln70.se.

♥ Alla hjärtans dag-pyssel
Tisdag 14 februari, kl. 10 (för fritids)

Tisdag 14 februari, kl. 11 (alla åldrar)

Biblioteket, Lilla Edet

Gör ditt eget Alla hjärtans dag-kort 

och annat pyssel. För alla åldrar.

Anmälan sker till tove.hjort@lillaedet.

se eller 0520-65 96 96. Begränsat 

antal platser. Först till kvarn gäller.

� Ovanliga djur
Torsdag 13 februari

Biblioteket, Lilla Edet kl. 11 och 12

Biblioteket, Lödöse kl. 15

Ämma Andrinsson visar och berättar 

om sina ovanliga djur. Bland annat visas 

� ygande ekorrar och en afrikansk ox-

groda. För barn från 6 år. Biljetterna är 

gratis och � nns att hämta på respektive 

bibliotek från och med 30 januari.

� Evenemang och aktiviteter             » lillaedet.se/evenemang

Dags att nominera
årets miljöpristagare

12 februari
19 mars
16 april
14 maj
18 juni

10 september
22 oktober
5 november
19 november
10 december

Välkommen!
Kommunfullmäktige 2014

NYHET: E-faktura
Har du barn i kommunens förskolor? Eller använder 

du dig av kommunens äldreomsorgtjänster? Då kan du 

betala tjänsterna med e-faktura. Du anmäler dig till

e-faktura via din internetbank. 

» lillaedet.se/efaktura

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. 

» lillaedet.se/snorojning

Sportlovsaktiviteter � Barnens Vasalopp 
Lördag 8 februari, kl. 11
OK Gipen

Bokklubb: Vårboken �
Onsdag 12 februari, kl. 15 

Biblioteket, Lilla Edet

♂ Taekwondo
Tisdag 12 och torsdag 14 
februari, kl. 18-19.30

Ridning �
Tisdag 12, onsdag 13 och 

torsdag 14 februari.

� E-sportlov LAN2014
Lördag 15 februari, kl. 9 till söndag 16 februari, kl. 18

Stora salongen, Folkets hus, Lilla Edet. Ålder: 13-18 år

Webbanmälan öppnar tisdagen 28 januari kl. 18.

Plocka med din dator och joina sportlovets grymmaste helg! 

Vi spelar, umgås och tävlar i turneringar med schyssta priser. 

Spelledare, IT-support och andra vuxna � nns tillgängliga under 

hela LAN-helgen. Pris för LAN-pass inkl. el, nätverk, bordsplats 

och stol samt mat och � ka är 300 kr. Enklare övernattningsmöj-

ligheter � nns, ta med sovsäck och liggunderlag. Helt alkohol- 

och drogfritt. Läs mer och anmäl dig på lillaedet.se/LAN.

Hitta fl er aktiviteter och läs mer på
 » lillaedet.se/sportlov

Energi- och klimatrådgivning
Måndag 3 februari, kl. 16-19, Biblioteket, Lilla Edet

Möt kommunens energi- och klimatrådgivare 

och få svar på dina frågor om bland annat 

uppvärmning, energieffektivisering, elavtal och 

belysning som har med ditt boendes energiför-

brukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

För kallelse, plats och tider se » lillaedet.se/KF

14
FEBRUARI

Hitta fl er sportlovsaktiviteter på
» lillaedet.se/sportlov

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN JANUARI - FEBRUARI 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se
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Till dig som är eller planerar att bli företagare
Våren 2014 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun.
Här presenteras ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten.
Besök lillaedet.se/naringsliv för mer information.

Att nätverka-Qvinst 
Torsdag 20 februari kl. 8-16, Kommunhuset
Föreläsare: Elisabet Andersson Brinkman 
Arr: Göta älv turism

Att deklarera enskild
näringsverksamhet
Onsdag 9 april kl. 18, Kommunhuset
Arr. Skatteverket och Företagscentrum
 

Värdskapsutbildning med Janne 
Gunnarsson
Tisdag 29 april kl. 8-12, Aulan, Ale gymnasium
Arr. Göta älv turism, Företagscentrum 
Lilla Edet och Lilla Edets kommun

Informationsträffar: Starta eget
Starta eget-information Skatteverket
Onsdag 29 januari, kl. 18, Kommunhuset

Starta eget-information
Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 25 februari, kl. 18-20.30, Kommunhuset

Starta eget-information
Nyföretagarcentrum Väst
Måndag 7 april, kl. 18-20, Kommunhuset

Information om fiberutbyggnad
Onsdag 5 februari, kl. 18, Folkets hus
Torsdag 6 februari, kl. 18, Ale gymnasium (sal 209)

Företagscentrums frukostmöten
Vad betyder Västsvenska paketet för oss?
Tisdag 18 februari, kl. 8, Folkets hus
Håkan Skog, företagscoach från Väst-
trafik berättar vad Västsvenska paketet är 
och vad det kan innebära för Lilla Edet.

Hur utvecklas konjunkturen i GR? 
Tisdag 18 mars, kl. 8, Folkets hus
Hur konjunkturen i Göteborgsregionen 
utvecklas har stor betydelse för det lokala 
näringslivet. Vilka positiva respektive 
negativa signaler bjuder omvärlden på? 
Business Region Göteborgs omvärlds-
analytiker Mårten Andersson ger en 
sammanfattande bild av konjunkturläget 
enligt olika indikatorer och undersök-
ningar.
  

Tema ej klart
Tisdag 13 maj, kl. 8

Handelsutveckling
Stormöte
Onsdag 26 februari, kl. 18.30, Kommunhuset

Studieresa Varberg
Tisdag 1 april, kl. 7-18

Handlarfrukost
Tisdag 8 april, kl. 8-10, Folkets hus

Företagslunch hos
Stendahls Bil 
7 februari, kl. 12-13
För alla företagare som vill utbyta idéer 
och kunskaper med varandra. Anmä-
lan till event@stendahlsbil.se senast 31 
januari. För info om kommande företags-
luncher mejla event@stendahlsbil.se.
Arr. Stendahls Bil

Frukostträff med LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett 
kvinnligt affärsnätverk som vill bidra 
till kompetensutvecklingsmöjligheter, 
utökad företagssamverkan och breddat 
kontaktnät för kvinnliga företagare och 
blivande, kvinnliga företagare. Nätverket 
ska främja kvinnors företagande, tillväxt 
och vinst genom samarbeten och erfaren-
hetsutbyten. Vi träffas på Boströms Café 
kl. 8.

Fredag 31 januari
Fredag 28 februari 
Fredag 28 mars
Fredag 25 april 
Fredag 23 maj

Årsmöten
Ale & Lilla Edets turistorganisation
Tisdag 28 januari, kl. 18.30
Repslagarmuseet Älvängen

LENK - Lilla Edets Nätverkande Kvinnor
Måndag 24 februari, kl. 18:30
Vuxenskolans lokaler

Företagarna
Måndag 10 mars, kl. 18.30
Edets Värdshus

Företagscentrum
Tisdag 8 april, kl. 18.30
Lödösehus

LILLA EDET. En sport-
lovsaktivitet på ungdo-
marnas begäran.

Lördag-söndag 15-16 
februari arrangeras ett 
LAN-party i Folkets Hus.

Det kommer att finnas 
plats för 30 deltagare i 
åldern 13-18 år.

Mötesplats för ungdomar är 
ett projekt där flera förvalt-
ningar satsar resurser för att 
kunna genomföra olika typer 
av aktiviteter som efterfrågas.

– Det erbjuds en hel del 
sysselsättningar för dem 
som är idrottsintresserade, 
men sedan har vi den andra 
gruppen ungdomar. Det är 
en målgrupp vi måste fånga 
upp. Istället för att vi vuxna 
ska hitta på saker som vi tror 
uppskattas, så är det bättre 
att ungdomarna själva får 
säga sin mening. LAN-hel-
gen är ett exempel på det, 

säger kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

LAN i Lilla Edet är ett 
samarrangemang mellan 
kommunen och Folkets Hus. 
Dessutom finns Lions med 
på ett hörn.

– De sponsrar med priser 
till de turningar som kom-
mer att genomföras. Vi kom-
mer att ha en spelledare som 
håller i den biten. Vidare 
kommer det att finnas per-
sonal på plats i Folkets Hus 
hela helgen som borgar för 
en trygg och säker miljö. Vi 
ser emellertid gärna att för-
äldrar kommer hit och tar 
del av gemenskapen, säger 
kultur- och fritidschef Eva 
Lejdbrandt.

Anmälan sker via kommu-
nens hemsida. Formuläret 
kommer att ligga uppe från 
och med den 28 januari.

– Det är först till kvarn 
som gäller. Möjligtvis kom-
mer vi att få upprätta en 

reservlista beroende på hur 
stort intresset blir. Varje del-
tagare ansvarar för sin egen 
dator, förklarar Eva Lejd-
brandt.

Deltagarbiljetten hämtas 
ut på Lilla Edets bibliotek. 
I anmälningsavgiften ingår 
förutom anslutning till nät-
verk och annan teknisk servi-
ce även mat och fika för två 
dagar.

– Därutöver håller vi ser-
veringen öppen där delta-
garna kan köpa dricka, kaf-
fe, frukt och så vidare, säger 
Folkets Hus-chefen Jens 
Ericson.

– Det finns också möj-
lighet för ungdomarna att 
övernatta i Folkets Hus. Då 
får de ha med sig sovsäck och 
liggunderlag.

Arrangemanget kommer 
att äga rum i Stora Salongen 
där den nya ljudanläggning-
en är installerad sedan en tid 
tillbaka. Investeringen kunde 

möjliggöras tack vare ett bi-
drag på 290 000 från Bover-
ket.

– Nu har vi det bästa lju-
det man kan tänka sig, säger 
Jens Ericson.

LAN-helgen i Folkets 
Hus startar upp på lördags-
morgonen klockan nio och 

fortgår fram till söndag ef-
termiddag.

– Det ska bli jättekul och 
förhoppningsvis kan vi göra 
detta till en återkommande 
aktivitet, avslutar Jens Eric-
son.

JONAS ANDERSSON
FOTNOT. LAN är när ett antal dator-

användare träffas för att koppla sam-
man datorerna i ett LAN (Local Area 
Network). De i särklass vanligaste 
syften för ett LAN-party är att spela 
datorspel mot varandra. Storleken på 
ett LAN kan variera från två till flera 
tusen deltagare.
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– Skolungdomar välkomnas till Folkets Hus

LAN på sportlovet

Chefen för Folkets Hus, Jens Ericson, folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin Rydbo samt kultur- och fri-
tidschef Eva Lejdbrandt ser fram emot den LAN-helg som ska äga rum på sportlovet, 15-16 februari. 
Det finns plats för 30 deltagare i åldern 13-18 år.

n SPF Göta Älvdalsbyg-
den hade årets första må-
nadsträff, som grötfest, den 
16 januari i Missionskyrkan, 
Lilla Edet. Kerstin An-
dersson hälsade de 60-talet 
medlemmarna som hör-
sammat inbjudan välkomna. 
Hon berättade vidare om 

vårens aktiviteter och fören-
ingens övriga arbete i bland 
annat KPR, kommunala 
pensionärsrådet.

Gunilla Wallstedt 
redogjorde för studiecirkel-
utbudet med uppmaning om 
att anmäla sig snabbt, så att 
cirklarna kan komma igång.

Sedan var det dags för 
gröt och smörgås. I anslut-
ning till kaffet underhöll Ida 
Dahlgren, Maike Hoffmann, 
Joel Jansson och Mathilda 
Nordberg från Lilla Edets 
Musikskola under ledning 
av deras lärare, Ingmarie 
Romell. Eleverna, som alla 

går i 9:an sjöng och spelade 
blockflöjt, gitarr och nyckel-
harpa (Mathilda). Reperto-
aren bestod bland annat av 
1700-talsmusik samt svensk 
och irländsk folkmusik.

Eftermiddagen avsluta-
des på traditionellt vis med 
dragning på ”årorna”.Från vänster: Joel Jansson, Maike Hoffmann, Mathilda Nordberg, 

Ida Dahlgren samt deras lärare Ingmarie Romell.

Grötfest i Missionskyrkan i Lilla Edet
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Hade allt gått som det var tänkt 
skulle den nya konstgräspla-
nen på Strömsvallen varit klar 
nu. Dessvärre för kommunens 
fotbollsklubbar kom en över-
klagan på tilldelningsbeslutet 
vilket försenade projektet.

– Det är första gången vi 
upplever det. Vi visste att allt 
hade gått rätt till och nu har 
vi fått det på pränt också från 
Förvaltningsrätten, säger Lei-
fabs vd, Lars Wijkmark.

I vilken fas i projektet 

befinner ni er nu?
– Underarbetet är helt klart. 

Vi väntar bara på att få rulla ut 
konstgräset, men det kan inte 
ske förrän till våren. Det mås-
te vara en snittemperatur på 
plus sex grader och heller inget 
regn.

– Det är synd om förenings-
livet som hade sett fram emot 
en konstgräsplan nu i vinter. 
Hur det än är kommer det att 
bli en utomordentligt bra an-
läggning när projektet väl är i 
hamn, avslutar Lars Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Konstgräs klart senare i vår

Vi hjälper dig med din trädgård!
Trädgårdsdesign • Trädgårdsanläggning • Trädbeskärning
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NÖDINGE. Den nya 
vandringsleden mellan 
Göteborg och Lödöse 
innebär nya möjligheter 
för Göta älv turism.

Bland annat har det 
uppkommit ett skriande 
behov av Bed & Break-
fast där vandrarna kan 
övernatta.

I onsdags hölls ett 
informationsmöte i 
Nödinge, initierat av 
vandringsledsprojektets 
general Bo Björklund.

Hövdingasalen i kommun-
huset på Ale Torg var fyllt 
till brädden. Ett 20-tal per-
soner hade anammat inbju-
dan om Bed & Breakfast 
i Göta älvdalen. I lokalen 
fanns näringsidkare som idag 
bedriver liknande verksam-
heter, men också personer 
som funderar eller som står 
i startgroparna att dra igång 
Bed & Breakfast.

– Turismen i Europa om-
sätter gigantiska summor 
varje år och vi har bara en 
liten, liten del av kakan. Det 
är en marknad som definitivt 
har potential att växa i Göta 
älvdalen med de nya förbätt-
rade kommunikationerna. 
Vi har en storslagen natur 
och besöksmål i Ale och Lil-
la Edet som attraherar inte 
bara svenska utan även ut-
ländska turister. Den nya pil-
grimsleden är ett exempel på 
det, säger Kajsa Jernqvist, 
näringslivschef i Lilla Edet 
kommun som närvarade på 
informationsmötet liksom 

hennes kollega i Ale, Janni-
ke Åhlgren.

På plats fanns också Tho-
mas Sundsmyr, verksam-
hetsledare på Leader Göta 
älvs programkontor.

– När vi trodde att Le-
aderpengarna var slut fick vi 
veta att det fanns ytterligare 
95 miljoner kronor i potten. 
Vi lyckades erövra 11 miljo-
ner till nya projekt i vår regi-
on vilket jag är väldigt glad 
och stolt över, konstaterade 
Sundsmyr.

Lockas att vandra
Bo Björklund redogjorde 
för bakgrunden till den nya 
vandringsleden genom Göta 
älvdalen.

– Under 2014 ska vi för-
länga leden från Lödöse till 
Lilla Edet/Ström och norrut 
genom Hjärtum, Trollhättan 
och Vänersborg till Dal-
bobron i Vänersborg. I Dals-
land planeras en förlängning 
norrut.

– Lederna kommer att 
marknadsföras på lodose.eu 
och även länkas till Göta älv 
turisms hemsida. Vi tror att 
vandrare från kontinenten 
skall lockas att vandra på de 
nya, vackra leder som vi er-
bjuder.

Bo Björklund underströk 
behovet av övernattnings-
möjligheter, som idag är 
begränsat utmed den nya 
leden.

– Vandringsleden är inte 
mycket värd om det inte finns 
någonstans att övernatta. Jag 
uppskattar att en turist som 
ska vandra från Göteborg till 
Vänersborg gör åtta över-
nattningar. Säsongen kom-
mer förmodligen att sträcka 
sig från april till september. 
Allting handlar om att kunna 
paketera en bra helhetspro-
dukt, sade Björklund.

Susanna Hammar pre-
senterade en preliminär ak-
tivitetsplan för Göta älv tu-
rism 2014 och presenterade 
även den hemsida som ligger 
under portalen Västsverige.
com.

– För tillfället är det jag 
som sköter uppdateringen 
på sidan, men i framtiden 
är det tänkt att medlemmar-
na själva ska ombesörja den 
biten. Under året kommer 
vi att satsa på ett antal in-
spirationsföreläsningar för 
våra medlemmar. Den första 
äger rum i Lilla Edet den 20 
februari och har temat nät-
verksutbildning, säger Su-
sanna Hammar.

Skriande behov av Bed & Breakfast
– Göta älv turism har potential att växa

Susanna Hammar, projektledare 
Göta älv turism.

STRÖM. Måndagen den 2 september togs det första 
spadtaget för kommunens första konstgräsplan.

Tanken var att Strömsvallen skulle kunna beträ-
das vid årsskiftet.

En överklagan på tilldelningsbeslutet satte 
emellertid käppar i hjulet, men nu har domen från 
Förvaltningsrätten kommit som visar att Leifab inte 
begått något fel.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ett 20-tal personer kom till informationsmötet om Bed & Breakfast i Göta älvdalen.

Thomas Sundsmyr, verksam-
hetsledare Leader Göta älv.



vecka 04         nummer 03|24

Till dig som är eller planerar att bli företagare
Våren 2014 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun.
Här presenteras ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten.
Besök lillaedet.se/naringsliv för mer information.

Att nätverka-Qvinst 
Torsdag 20 februari kl. 8-16, Kommunhuset
Föreläsare: Elisabet Andersson Brinkman 
Arr: Göta älv turism

Att deklarera enskild
näringsverksamhet
Onsdag 9 april kl. 18, Kommunhuset
Arr. Skatteverket och Företagscentrum
 

Värdskapsutbildning med Janne 
Gunnarsson
Tisdag 29 april kl. 8-12, Aulan, Ale gymnasium
Arr. Göta älv turism, Företagscentrum 
Lilla Edet och Lilla Edets kommun

Informationsträffar: Starta eget
Starta eget-information Skatteverket
Onsdag 29 januari, kl. 18, Kommunhuset

Starta eget-information
Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 25 februari, kl. 18-20.30, Kommunhuset

Starta eget-information
Nyföretagarcentrum Väst
Måndag 7 april, kl. 18-20, Kommunhuset

Information om fiberutbyggnad
Onsdag 5 februari, kl. 18, Folkets hus
Torsdag 6 februari, kl. 18, Ale gymnasium (sal 209)

Företagscentrums frukostmöten
Vad betyder Västsvenska paketet för oss?
Tisdag 18 februari, kl. 8, Folkets hus
Håkan Skog, företagscoach från Väst-
trafik berättar vad Västsvenska paketet är 
och vad det kan innebära för Lilla Edet.

Hur utvecklas konjunkturen i GR? 
Tisdag 18 mars, kl. 8, Folkets hus
Hur konjunkturen i Göteborgsregionen 
utvecklas har stor betydelse för det lokala 
näringslivet. Vilka positiva respektive 
negativa signaler bjuder omvärlden på? 
Business Region Göteborgs omvärlds-
analytiker Mårten Andersson ger en 
sammanfattande bild av konjunkturläget 
enligt olika indikatorer och undersök-
ningar.
  

Tema ej klart
Tisdag 13 maj, kl. 8

Handelsutveckling
Stormöte
Onsdag 26 februari, kl. 18.30, Kommunhuset

Studieresa Varberg
Tisdag 1 april, kl. 7-18

Handlarfrukost
Tisdag 8 april, kl. 8-10, Folkets hus

Företagslunch hos
Stendahls Bil 
7 februari, kl. 12-13
För alla företagare som vill utbyta idéer 
och kunskaper med varandra. Anmä-
lan till event@stendahlsbil.se senast 31 
januari. För info om kommande företags-
luncher mejla event@stendahlsbil.se.
Arr. Stendahls Bil

Frukostträff med LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett 
kvinnligt affärsnätverk som vill bidra 
till kompetensutvecklingsmöjligheter, 
utökad företagssamverkan och breddat 
kontaktnät för kvinnliga företagare och 
blivande, kvinnliga företagare. Nätverket 
ska främja kvinnors företagande, tillväxt 
och vinst genom samarbeten och erfaren-
hetsutbyten. Vi träffas på Boströms Café 
kl. 8.

Fredag 31 januari
Fredag 28 februari 
Fredag 28 mars
Fredag 25 april 
Fredag 23 maj

Årsmöten
Ale & Lilla Edets turistorganisation
Tisdag 28 januari, kl. 18.30
Repslagarmuseet Älvängen

LENK - Lilla Edets Nätverkande Kvinnor
Måndag 24 februari, kl. 18:30
Vuxenskolans lokaler

Företagarna
Måndag 10 mars, kl. 18.30
Edets Värdshus

Företagscentrum
Tisdag 8 april, kl. 18.30
Lödösehus

LILLA EDET. En sport-
lovsaktivitet på ungdo-
marnas begäran.

Lördag-söndag 15-16 
februari arrangeras ett 
LAN-party i Folkets Hus.

Det kommer att finnas 
plats för 30 deltagare i 
åldern 13-18 år.

Mötesplats för ungdomar är 
ett projekt där flera förvalt-
ningar satsar resurser för att 
kunna genomföra olika typer 
av aktiviteter som efterfrågas.

– Det erbjuds en hel del 
sysselsättningar för dem 
som är idrottsintresserade, 
men sedan har vi den andra 
gruppen ungdomar. Det är 
en målgrupp vi måste fånga 
upp. Istället för att vi vuxna 
ska hitta på saker som vi tror 
uppskattas, så är det bättre 
att ungdomarna själva får 
säga sin mening. LAN-hel-
gen är ett exempel på det, 

säger kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

LAN i Lilla Edet är ett 
samarrangemang mellan 
kommunen och Folkets Hus. 
Dessutom finns Lions med 
på ett hörn.

– De sponsrar med priser 
till de turningar som kom-
mer att genomföras. Vi kom-
mer att ha en spelledare som 
håller i den biten. Vidare 
kommer det att finnas per-
sonal på plats i Folkets Hus 
hela helgen som borgar för 
en trygg och säker miljö. Vi 
ser emellertid gärna att för-
äldrar kommer hit och tar 
del av gemenskapen, säger 
kultur- och fritidschef Eva 
Lejdbrandt.

Anmälan sker via kommu-
nens hemsida. Formuläret 
kommer att ligga uppe från 
och med den 28 januari.

– Det är först till kvarn 
som gäller. Möjligtvis kom-
mer vi att få upprätta en 

reservlista beroende på hur 
stort intresset blir. Varje del-
tagare ansvarar för sin egen 
dator, förklarar Eva Lejd-
brandt.

Deltagarbiljetten hämtas 
ut på Lilla Edets bibliotek. 
I anmälningsavgiften ingår 
förutom anslutning till nät-
verk och annan teknisk servi-
ce även mat och fika för två 
dagar.

– Därutöver håller vi ser-
veringen öppen där delta-
garna kan köpa dricka, kaf-
fe, frukt och så vidare, säger 
Folkets Hus-chefen Jens 
Ericson.

– Det finns också möj-
lighet för ungdomarna att 
övernatta i Folkets Hus. Då 
får de ha med sig sovsäck och 
liggunderlag.

Arrangemanget kommer 
att äga rum i Stora Salongen 
där den nya ljudanläggning-
en är installerad sedan en tid 
tillbaka. Investeringen kunde 

möjliggöras tack vare ett bi-
drag på 290 000 från Bover-
ket.

– Nu har vi det bästa lju-
det man kan tänka sig, säger 
Jens Ericson.

LAN-helgen i Folkets 
Hus startar upp på lördags-
morgonen klockan nio och 

fortgår fram till söndag ef-
termiddag.

– Det ska bli jättekul och 
förhoppningsvis kan vi göra 
detta till en återkommande 
aktivitet, avslutar Jens Eric-
son.

JONAS ANDERSSON
FOTNOT. LAN är när ett antal dator-

användare träffas för att koppla sam-
man datorerna i ett LAN (Local Area 
Network). De i särklass vanligaste 
syften för ett LAN-party är att spela 
datorspel mot varandra. Storleken på 
ett LAN kan variera från två till flera 
tusen deltagare.
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– Skolungdomar välkomnas till Folkets Hus

LAN på sportlovet

Chefen för Folkets Hus, Jens Ericson, folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin Rydbo samt kultur- och fri-
tidschef Eva Lejdbrandt ser fram emot den LAN-helg som ska äga rum på sportlovet, 15-16 februari. 
Det finns plats för 30 deltagare i åldern 13-18 år.

n SPF Göta Älvdalsbyg-
den hade årets första må-
nadsträff, som grötfest, den 
16 januari i Missionskyrkan, 
Lilla Edet. Kerstin An-
dersson hälsade de 60-talet 
medlemmarna som hör-
sammat inbjudan välkomna. 
Hon berättade vidare om 

vårens aktiviteter och fören-
ingens övriga arbete i bland 
annat KPR, kommunala 
pensionärsrådet.

Gunilla Wallstedt 
redogjorde för studiecirkel-
utbudet med uppmaning om 
att anmäla sig snabbt, så att 
cirklarna kan komma igång.

Sedan var det dags för 
gröt och smörgås. I anslut-
ning till kaffet underhöll Ida 
Dahlgren, Maike Hoffmann, 
Joel Jansson och Mathilda 
Nordberg från Lilla Edets 
Musikskola under ledning 
av deras lärare, Ingmarie 
Romell. Eleverna, som alla 

går i 9:an sjöng och spelade 
blockflöjt, gitarr och nyckel-
harpa (Mathilda). Reperto-
aren bestod bland annat av 
1700-talsmusik samt svensk 
och irländsk folkmusik.

Eftermiddagen avsluta-
des på traditionellt vis med 
dragning på ”årorna”.Från vänster: Joel Jansson, Maike Hoffmann, Mathilda Nordberg, 

Ida Dahlgren samt deras lärare Ingmarie Romell.

Grötfest i Missionskyrkan i Lilla Edet
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Hade allt gått som det var tänkt 
skulle den nya konstgräspla-
nen på Strömsvallen varit klar 
nu. Dessvärre för kommunens 
fotbollsklubbar kom en över-
klagan på tilldelningsbeslutet 
vilket försenade projektet.

– Det är första gången vi 
upplever det. Vi visste att allt 
hade gått rätt till och nu har 
vi fått det på pränt också från 
Förvaltningsrätten, säger Lei-
fabs vd, Lars Wijkmark.

I vilken fas i projektet 

befinner ni er nu?
– Underarbetet är helt klart. 

Vi väntar bara på att få rulla ut 
konstgräset, men det kan inte 
ske förrän till våren. Det mås-
te vara en snittemperatur på 
plus sex grader och heller inget 
regn.

– Det är synd om förenings-
livet som hade sett fram emot 
en konstgräsplan nu i vinter. 
Hur det än är kommer det att 
bli en utomordentligt bra an-
läggning när projektet väl är i 
hamn, avslutar Lars Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Konstgräs klart senare i vår

Vi hjälper dig med din trädgård!
Trädgårdsdesign • Trädgårdsanläggning • Trädbeskärning

ÖPPET: Vardagar 9-18 • Lör/Söndagar 10-15
Göteborgsvägen 119 • 463 33 Lilla Edet • tel 0520-441029 

www.waxthuset.nu
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VARD 07.00-17.30 
LÖRD 09.00-13.00

Gilla oss på
Facebook

NÖDINGE. Den nya 
vandringsleden mellan 
Göteborg och Lödöse 
innebär nya möjligheter 
för Göta älv turism.

Bland annat har det 
uppkommit ett skriande 
behov av Bed & Break-
fast där vandrarna kan 
övernatta.

I onsdags hölls ett 
informationsmöte i 
Nödinge, initierat av 
vandringsledsprojektets 
general Bo Björklund.

Hövdingasalen i kommun-
huset på Ale Torg var fyllt 
till brädden. Ett 20-tal per-
soner hade anammat inbju-
dan om Bed & Breakfast 
i Göta älvdalen. I lokalen 
fanns näringsidkare som idag 
bedriver liknande verksam-
heter, men också personer 
som funderar eller som står 
i startgroparna att dra igång 
Bed & Breakfast.

– Turismen i Europa om-
sätter gigantiska summor 
varje år och vi har bara en 
liten, liten del av kakan. Det 
är en marknad som definitivt 
har potential att växa i Göta 
älvdalen med de nya förbätt-
rade kommunikationerna. 
Vi har en storslagen natur 
och besöksmål i Ale och Lil-
la Edet som attraherar inte 
bara svenska utan även ut-
ländska turister. Den nya pil-
grimsleden är ett exempel på 
det, säger Kajsa Jernqvist, 
näringslivschef i Lilla Edet 
kommun som närvarade på 
informationsmötet liksom 

hennes kollega i Ale, Janni-
ke Åhlgren.

På plats fanns också Tho-
mas Sundsmyr, verksam-
hetsledare på Leader Göta 
älvs programkontor.

– När vi trodde att Le-
aderpengarna var slut fick vi 
veta att det fanns ytterligare 
95 miljoner kronor i potten. 
Vi lyckades erövra 11 miljo-
ner till nya projekt i vår regi-
on vilket jag är väldigt glad 
och stolt över, konstaterade 
Sundsmyr.

Lockas att vandra
Bo Björklund redogjorde 
för bakgrunden till den nya 
vandringsleden genom Göta 
älvdalen.

– Under 2014 ska vi för-
länga leden från Lödöse till 
Lilla Edet/Ström och norrut 
genom Hjärtum, Trollhättan 
och Vänersborg till Dal-
bobron i Vänersborg. I Dals-
land planeras en förlängning 
norrut.

– Lederna kommer att 
marknadsföras på lodose.eu 
och även länkas till Göta älv 
turisms hemsida. Vi tror att 
vandrare från kontinenten 
skall lockas att vandra på de 
nya, vackra leder som vi er-
bjuder.

Bo Björklund underströk 
behovet av övernattnings-
möjligheter, som idag är 
begränsat utmed den nya 
leden.

– Vandringsleden är inte 
mycket värd om det inte finns 
någonstans att övernatta. Jag 
uppskattar att en turist som 
ska vandra från Göteborg till 
Vänersborg gör åtta över-
nattningar. Säsongen kom-
mer förmodligen att sträcka 
sig från april till september. 
Allting handlar om att kunna 
paketera en bra helhetspro-
dukt, sade Björklund.

Susanna Hammar pre-
senterade en preliminär ak-
tivitetsplan för Göta älv tu-
rism 2014 och presenterade 
även den hemsida som ligger 
under portalen Västsverige.
com.

– För tillfället är det jag 
som sköter uppdateringen 
på sidan, men i framtiden 
är det tänkt att medlemmar-
na själva ska ombesörja den 
biten. Under året kommer 
vi att satsa på ett antal in-
spirationsföreläsningar för 
våra medlemmar. Den första 
äger rum i Lilla Edet den 20 
februari och har temat nät-
verksutbildning, säger Su-
sanna Hammar.

Skriande behov av Bed & Breakfast
– Göta älv turism har potential att växa

Susanna Hammar, projektledare 
Göta älv turism.

STRÖM. Måndagen den 2 september togs det första 
spadtaget för kommunens första konstgräsplan.

Tanken var att Strömsvallen skulle kunna beträ-
das vid årsskiftet.

En överklagan på tilldelningsbeslutet satte 
emellertid käppar i hjulet, men nu har domen från 
Förvaltningsrätten kommit som visar att Leifab inte 
begått något fel.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Ett 20-tal personer kom till informationsmötet om Bed & Breakfast i Göta älvdalen.

Thomas Sundsmyr, verksam-
hetsledare Leader Göta älv.
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LILLA EDET. 2013 blev 
ett mardrömsår för Edet 
FK som drabbades av 
spelarflykt och som en 
följd av det degradering 
till division 4.

Nu tar man dock nya 
tag på Ekaråsen med 
årsfärske tränaren 
Christian Hultberg vid 
rodret.

– Det gäller att få 
tillbaka glädjen igen, att 
killarna tycker det är 
roligt med fotboll, säger 
”Kittan” till Alekuriren.

Christian ”Kittan” Hultberg 
hade en framgångsrik karriär 
som mittback med ett antal 
säsonger i Ljungskile SK och 
senare även FC Trollhättan. 
Efter spelarkarriären har det 
blivit tränaruppdrag i Åsebro 
IF, IK Gauthiod, Väners-
borgs IF och Trollhättans 
BoIS. I höstas ringde Edet 
FK och förhörde sig om hans 
tjänster.

– Det kändes inspirerande 
och därför tackade jag ja. Jag 
tror det är bra att det kom-
mer in en tränare utifrån 
med lite nya, friska ögon.

Fjolåret blev inte alls 
vad Edet FK hade hoppats 
på. När viktiga kuggar som 
Niclas Graff, Anton Gran-

qvist, Rikard Vikingsson 
samt bröderna Jonathan och 
Tobias Gustafson lämnade 
klubben blev det en över-
mäktig uppgift att försöka 
rädda nytt kontrakt i division 
3 Nv Götaland. Till råga på 
allt elände bestämde sig ock-
så försvarsklippan Joakim 
Berg och anfallaren Mar-
cus Olsson att lämna för 
spel hos grannklubben och 
numera seriekonkurrenten 
Göta BK inför den här sä-
songen.

– Kännbara förluster na-
turligtvis, men samtidigt kan 
det föra någonting gott med 
sig. Det känns som att vi är 
tillbaka på ruta ett. Nu gäl-
ler det att i lugn och ro byg-
ga för framtiden. Det finns 
inga krav från styrelsens sida 
om att vi omedelbart ska ta 
oss tillbaka till trean, säger 
Christian Hultberg.

– Truppen som jag har till 
mitt förfogande är stor om än 
något ungdomlig. Rutinen 
står spelare som Andreas 
Ramm, Henrik Johansson 
och Henrik Nurmisto för. 
Träningsviljan är det sanner-
ligen inget fel på och det är 
en bra känsla i gruppen.

Vilken kvalitet håller 
årets upplaga av Edet FK?

– Det är för tidigt att säga. 
Först och främst gäller det 

att jobba upp den fysiska bi-
ten och att få försvarsspelet 
att synka. Av det lilla jag har 
sett så spelar man med för 
små marginaler, det måste 
vi få bort. Min bedömning 
är annars att vi ska kunna få 
ihop en bra startelva, som 
gör att vi ska kunna vara med 
på den övre halvan.

Favoriter till seriese-
gern?

– Jag tror att de båda 
Alingsåslagen, Holmalunds 
IF och Gerdskens BK, kom-
mer att vara med där uppe 
liksom Göta BK.

Att konstgräsprojektet 
på Strömsvallen försenades 
innebar ett stort bakslag. 
Istället för att kunna träna 
på hemmaplan får Edet FK 
kuska runt till närbelägna 
kommuner för att få vettiga 
träningsförhållanden.

– Inte idealiskt, men det 
är bara att gilla läget. Nu 
ser vi fram emot att trä-
ningsmatcherna ska komma 
igång och innan påsk är det 
inplanerat ett träningsläger i 
Holland.

Fler spelare på väg in?
– Ja, det finns några namn 

som vi jobbar på, avslutar 
Christian Hultberg.

JONAS ANDERSSON

”Gäller att hitta glädjen igen”
Christian Hultberg, ny EFK-tränare:

Christian Hultberg är ny tränare för Edet FK:s herrseniorer, som i år spelare i division 4.
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Dacia Duster
från xxxxx kr

Dacia Lodgy
från xxxxx kr

Dacia Sandero
från 78 900 kr.
(789 kr/mån)*

Dacia Logan MCV
från 87 900 kr.
(879 kr/mån)*

Dacia Lodgy
från 94 900 kr.
(949 kr/mån)*

Vi på Stendahls Bil välkomnar 
Dacia i vårt sortiment

 

Nya Dacia Duster: bensin från 99.900 kr, diesel från 134.900 kr (1.6 16v bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Sandero: 
bensin från 78.900 kr, diesel från 104.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 90 hk diesel). Dacia Logan MCV: bensin från 87.900 
kr, diesel från 113.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Lodgy: bensin från 94.900 kr, diesel från 131.900 kr 
(1.6 85 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Alla priser är inkl. moms. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Duster 0,48–0,80 
l/mil, Sandero 0,38–0,58 l/mil, Logan MCV 0,38–0,58 l/mil, Lodgy 0,42–0,71 l/mil. CO2-utsläpp: Duster 127–185 g/km, 
Sandero 99–135 g/km, Logan MCV 99–135 g/km, Lodgy 109-165 g/km. * Månadskostnaden baseras på fi nansiering 
med Renault Billån. Ränta 5,60%, e� . ränta 5,75%,  84 mån, 31% kontant. Rörlig ränta, STIBOR 90 dagar. Inga avgifter. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Dacia reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
**Gäller vid provkörning av valfri Dacia under perioden 20-26 januari. Värde 3000 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Läs mer om tävlingsreglerna på dacia.se

Nya Dacia Duster från 99 900 kr. www.dacia.se

Under den nya smäckra designen döljer sig en riktig arbetshäst. Dacia Duster 
är robust, dragstark och rymlig och ser till att du tar dig fram överallt i vinter. 
Välkommen in på en provkörning av nya Duster eller någon annan av våra 
nästan löjligt prisvärda modeller.

(999 kr/mån)*

VÄLKOMMEN 

TILL ÖPPET HUS 

25 JAN-26 JAN.

Provkör och tävla 

om ett äventyr!**

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-360 330 www.stendahlsbil.se

2 ÅRS 
FRI SERVICE 

(Max 2000mil/år)
Erbjudandet gäller 

under perioden
24/1 - 9/2
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LILLA EDET. 2013 blev 
ett mardrömsår för Edet 
FK som drabbades av 
spelarflykt och som en 
följd av det degradering 
till division 4.

Nu tar man dock nya 
tag på Ekaråsen med 
årsfärske tränaren 
Christian Hultberg vid 
rodret.

– Det gäller att få 
tillbaka glädjen igen, att 
killarna tycker det är 
roligt med fotboll, säger 
”Kittan” till Alekuriren.

Christian ”Kittan” Hultberg 
hade en framgångsrik karriär 
som mittback med ett antal 
säsonger i Ljungskile SK och 
senare även FC Trollhättan. 
Efter spelarkarriären har det 
blivit tränaruppdrag i Åsebro 
IF, IK Gauthiod, Väners-
borgs IF och Trollhättans 
BoIS. I höstas ringde Edet 
FK och förhörde sig om hans 
tjänster.

– Det kändes inspirerande 
och därför tackade jag ja. Jag 
tror det är bra att det kom-
mer in en tränare utifrån 
med lite nya, friska ögon.

Fjolåret blev inte alls 
vad Edet FK hade hoppats 
på. När viktiga kuggar som 
Niclas Graff, Anton Gran-

qvist, Rikard Vikingsson 
samt bröderna Jonathan och 
Tobias Gustafson lämnade 
klubben blev det en över-
mäktig uppgift att försöka 
rädda nytt kontrakt i division 
3 Nv Götaland. Till råga på 
allt elände bestämde sig ock-
så försvarsklippan Joakim 
Berg och anfallaren Mar-
cus Olsson att lämna för 
spel hos grannklubben och 
numera seriekonkurrenten 
Göta BK inför den här sä-
songen.

– Kännbara förluster na-
turligtvis, men samtidigt kan 
det föra någonting gott med 
sig. Det känns som att vi är 
tillbaka på ruta ett. Nu gäl-
ler det att i lugn och ro byg-
ga för framtiden. Det finns 
inga krav från styrelsens sida 
om att vi omedelbart ska ta 
oss tillbaka till trean, säger 
Christian Hultberg.

– Truppen som jag har till 
mitt förfogande är stor om än 
något ungdomlig. Rutinen 
står spelare som Andreas 
Ramm, Henrik Johansson 
och Henrik Nurmisto för. 
Träningsviljan är det sanner-
ligen inget fel på och det är 
en bra känsla i gruppen.

Vilken kvalitet håller 
årets upplaga av Edet FK?

– Det är för tidigt att säga. 
Först och främst gäller det 

att jobba upp den fysiska bi-
ten och att få försvarsspelet 
att synka. Av det lilla jag har 
sett så spelar man med för 
små marginaler, det måste 
vi få bort. Min bedömning 
är annars att vi ska kunna få 
ihop en bra startelva, som 
gör att vi ska kunna vara med 
på den övre halvan.

Favoriter till seriese-
gern?

– Jag tror att de båda 
Alingsåslagen, Holmalunds 
IF och Gerdskens BK, kom-
mer att vara med där uppe 
liksom Göta BK.

Att konstgräsprojektet 
på Strömsvallen försenades 
innebar ett stort bakslag. 
Istället för att kunna träna 
på hemmaplan får Edet FK 
kuska runt till närbelägna 
kommuner för att få vettiga 
träningsförhållanden.

– Inte idealiskt, men det 
är bara att gilla läget. Nu 
ser vi fram emot att trä-
ningsmatcherna ska komma 
igång och innan påsk är det 
inplanerat ett träningsläger i 
Holland.

Fler spelare på väg in?
– Ja, det finns några namn 

som vi jobbar på, avslutar 
Christian Hultberg.

JONAS ANDERSSON

”Gäller att hitta glädjen igen”
Christian Hultberg, ny EFK-tränare:

Christian Hultberg är ny tränare för Edet FK:s herrseniorer, som i år spelare i division 4.
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från xxxxx kr

Dacia Lodgy
från xxxxx kr

Dacia Sandero
från 78 900 kr.
(789 kr/mån)*

Dacia Logan MCV
från 87 900 kr.
(879 kr/mån)*

Dacia Lodgy
från 94 900 kr.
(949 kr/mån)*

Vi på Stendahls Bil välkomnar 
Dacia i vårt sortiment

 

Nya Dacia Duster: bensin från 99.900 kr, diesel från 134.900 kr (1.6 16v bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Sandero: 
bensin från 78.900 kr, diesel från 104.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 90 hk diesel). Dacia Logan MCV: bensin från 87.900 
kr, diesel från 113.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Lodgy: bensin från 94.900 kr, diesel från 131.900 kr 
(1.6 85 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Alla priser är inkl. moms. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Duster 0,48–0,80 
l/mil, Sandero 0,38–0,58 l/mil, Logan MCV 0,38–0,58 l/mil, Lodgy 0,42–0,71 l/mil. CO2-utsläpp: Duster 127–185 g/km, 
Sandero 99–135 g/km, Logan MCV 99–135 g/km, Lodgy 109-165 g/km. * Månadskostnaden baseras på fi nansiering 
med Renault Billån. Ränta 5,60%, e� . ränta 5,75%,  84 mån, 31% kontant. Rörlig ränta, STIBOR 90 dagar. Inga avgifter. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Dacia reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
**Gäller vid provkörning av valfri Dacia under perioden 20-26 januari. Värde 3000 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Läs mer om tävlingsreglerna på dacia.se

Nya Dacia Duster från 99 900 kr. www.dacia.se

Under den nya smäckra designen döljer sig en riktig arbetshäst. Dacia Duster 
är robust, dragstark och rymlig och ser till att du tar dig fram överallt i vinter. 
Välkommen in på en provkörning av nya Duster eller någon annan av våra 
nästan löjligt prisvärda modeller.

(999 kr/mån)*

VÄLKOMMEN 

TILL ÖPPET HUS 

25 JAN-26 JAN.

Provkör och tävla 

om ett äventyr!**

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-360 330 www.stendahlsbil.se

2 ÅRS 
FRI SERVICE 
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Erbjudandet gäller 

under perioden
24/1 - 9/2

POJKAR 02 15:30 
NödiNge – Önnered

dAM diV 2 16:45 
NödiNge – HP Warta

ALe gYMNASiUM  SöN 26 JANUARi

www.laget.se/nodingesk

Varmt 
välkommen

heLgeNS
  MAtcheR 

Ale Torg

2014 började på bästa 
tänkbara sätt för Bohus IF 
pingislirare, det blev seger 
nummer sju. Nu har serien 
vänt och det var dags för de 
gulsvarta att ta emot den 
gamla storklubben Mölndals 
BTK. Förra gången lagen 
möttes blev det en komforta-
bel seger, men denna drabb-
ning blev en riktigt tuff till-
ställning som Bohus IF till 
slut vann med 8-6.

Till dagens match hade 
ledning valt att ställa över 
sina två högst rankade spe-
lare, Johnny Sallander och 
Jonas Härsjö. Dessutom 
hade man bänkat den rutine-
rade Peter Kornesjö. 

Jonas Lundell visade di-
rekt att höstens form håller i 
sig när han enkelt avfärdade 
sin motståndare i sin första 
match. Efter detta fick Jan 
Longnell vika sig över fem 
tuffa set mot deras förste 
spelare. Sedan bytte lagen 
matcher med varandra fram 
till det var dags för dubblar-
na. 

– När vi var med fram till 
dubblarna kände vi oss gan-
ska säkra på att vinna match-
en, säger en sprudlande glad 
Magnus Olofsson efter 

matchen.
Det blev gulsvarta segrar 

i båda dubbelmatcherna och 
helt plötsligt hade Bohus IF 
ledningen med två matcher.

Efter detta visade Jonas 
Lundell varför han var lagets 
etta. Han slog enkelt Möln-
dals etta i tre raka set.

– Vi fick kämpa hela vägen 
och det blev en bra genom-
förare inför nästa match, då 
det blir seriefinal mot BTK 
Linne.

Efter att Bohus IF ta-
git ledningen med 7-4, tog 
motståndare två raka segrar 
och kom ikapp till 7-6, men 
då visade lagledare Magnus 
Olofsson klass och mental 
styrka genom att enkelt vin-
na sin match med 3-0.

– Vi har kört lite träningar 
under jul- och nyårshelgen 
och deltagit i lite turnering-
ar, allt för att inte bli ringros-
tiga inför den avslutande de-
len av säsongen. Seger mot 
Linne i bortamatchen på 
fredag i seriefinalen och vi 
är fem poäng före dem. Då 
ser det ljust ut och våren kan 
bli riktigt trevlig, avslutar 
Magnus Olofsson.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

RÖSSÖ. Inomhusmästare 
för tredje gången i rad.

Först Tomtecupen, 
sedan Sportlife Ytterby 
Cup och i helgen Rössö 
Cup.

– Fantastiska tjejer 
som jobbar hela vägen 
in i kaklet, konstaterar 
tränaren Torben Chris-
tiansen med belåten 
stämma.

Torben Christiansen har fått 
en flygande start som ny trä-
nare för Lödöse/Nygårds 
damlag. Tredje cuptiteln på 
lika många försök bärgades i 
helgen när Rössö Cup avgjor-
des. Efter att ha överlevt två 
gruppspel ställdes LNIK mot 
Holmalund i kvartsfinalen.

Det blev dramatiskt värre. 
Alingsåslaget kvitterade till 
1-1 med bara minuten kvar 
att spela, vilket medförde att 
matchen fick avgöras på straf-
far.

– Här blev vår målvakt, 
Gabriella Jonasson, stor 
matchvinnare med två feno-
menala räddningar, berättar 
Torben.

I semifinalen raderades 
Stångenäs ut med stabila 2-0. 
I finalmatchen mot Rössö av-
gjorde Emilia Löfström med 
matchens enda mål. Emilia 
blev också utnämnd till tur-
neringens bästa spelare.

– Ett oerhört disciplinerat 
försvarsspel. Jag är stum av 
beundran. Tjejerna har verk-
ligen tagit till sig de taktiska 
instruktionerna på bästa sätt, 
säger Torben.

Vad innebär cu-
pframgångarna för 
utomhussäsongen?

– Vi tar med oss en härlig 
känsla. Framgångarna har 
stärkt självförtroendet. Det är 
en underbar grupp att jobba 
med, avslutar Torben Chris-
tiansen.

JONAS ANDERSSON

Sjunde raka för Bohus IF:s seniorer

Helénes Klippstuga
Statoil Älvängen
Andrum
Allans Bokhandel
Ale Radio TV
Coop Extra
Alekuriren
GH:s Hem & Interiör
Älvblomman
Klippoteket Huvudsaken
Älvängens Cykel
89:ans garn

Älvängens Frisörteam
Älvängens Garn & Textil
Nordic Wellness
Älvfoto
Älvängens skor
Bergendahls blommor
Synoptik
Utby Maskin
Titbits
Älvängens Manufaktur
Colorama
Salong Jessie
Hälsokostbolaget
Mobilizera

TACK till våra cupsponsorer 2014
Huvudsponsor

LNIK mästare – igen!

nummer 03         vecka 04| 27SpORt

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Torsten Johansson/Ronny Andersson 113
2. Elsa Persson/Rikard Johansson       105
3. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch     101
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                 85
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ÄLVÄNGEN. ÄIK Cup 
avgjordes under det 
gångna veckoslutet.

Under ett par intensi-
va dygn spelades över 
100 matcher i Älväng-
ens Kulturhus.

– Ett fantastiskt lyckat 
och roligt arrangemang, 
säger cupgeneral Kjell 
Skånberg.

Älvängens IK stod som värd 
för den inomhusturnering 
som gick av stapeln i Kul-
turhuset 17-19 januari. 44 
lag kom till spel fördelat på 
åldersklasserna 02, 03 och 04 
såväl killar som tjejer.

– Turneringen sparkade 
igång klockan halv sex på 
fredagskvällen och på söndag 
samma tid spelades den sista 
finalen. Vi är väldigt nöjda 
med helgens tilldragelse och 
vi fick även uppmuntrande 
ord från de deltagande lagen, 
förklarar Kjell Skånberg som 
tillsammans med hustrun 
Ingalill hade det övergripan-
de ansvaret för ÄIK Cup.

Publiken fick uppleva 
många sevärda matcher och 
därtill mycket dramatik. Av 
aleklubbarna var det endast 
Nol/Ahlafors som lyckades 
knipa ett guld. Det skedde i 
pojkar 02. Arrangörsklubben 
höll sig framme i inte mindre 
än tre finaler, men utan att få 
sätta pricken över i:et.

JONAS ANDERSSON

Finalen i flickor 04 spelades 
mellan Onsala och Kode. Vitkläd-
da Onsala drog det längsta strået 
och vann guld.

Lyckad cuphelg i Älvängen
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MEDALJÖRER ÄIK CUP

P02: Guld: Nol/Ahlafors gul. 
Silver: Lekstorp vit. Brons: 
Skepplanda och Älvängen blå.
P03: Guld: Utbynäs. Silver: 
Älvängen vit. Brons: Lödöse/
Nygård och Kongahälla.
P04: Guld: Lekstorp vit. Silver: 
Älvängen vit. Brons: Lekstorp 
gr/sv och Backatorp röd. 

F02: Guld: Lekstorp vit. Silver: 
Lekstorp gr/sv. Brons: Älväng-
en blå och Ahlafors.
F03: Guld: Lerum. Silver: 
Älvängen vit. Brons: Ahlafors 
och Sävedalen 1.
F04: Guld: Onsala. Silver: 
Kode. Brons: Älvängen vit och 
Vallen.

Här skjuter Daniel Tadi Älvängen till final i pojkar 04.
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BOHUS. Surte hade 
serieledande Nässjö i 
säcken, men lyckades 
inte knyta ihop den.

Gästerna slank ut och 
tog ledningen med fem 
minuter kvar.

Då reste sig Surte på 
nytt och räddade en 
välförtjänt poäng på 
övertid.

Stämningen var hög i Ale 
Arena i lördags. Nässjös 
tillresta supporters ska ha 
en eloge för en osedvanligt 
festlig inramning av match-
en och publiksiffran 248 är 
årets hittills bästa. Att Surte 
dessutom bjöd de serieledan-
de gästerna extra hårt mot-
stånd bidrog också starkt till 
att matchen blev i publikens 
smak. Nässjö anförde tonen 
på plan och radade upp inte 
mindre än tolv hörnor i för-
sta halvlek, men till skillnad 
mot Surte tog de inte vara på 
en enda.

Jens Samuelsson skick-
ade in hemmalagets första 
hörna efter åtta minuter och 
det tog mer än en halvtim-
me för Nässjö att få hål på 
Surtes storspelande målvakt, 
Alexander Wetterberg. 1-1 
var dock en uppvisning av 
en av allsvenskans främsta, 

Fredrik Rinaldo, 41, som 
med några snabba skär och 
kvicka dragningar sågade sig 
igenom hemmaförsvaret.

Surte lät sig inte påver-
kas och bara några minuter 
senare lyckades Magnus 
Karlsson hitta rätt med ett 
distansskott. Martin Öst-
ling hängde med på en om-
ställning och var sist på bol-
len när tavlan plötsligt visade 
3-1.

Bra första halvlek
– Vi gör en riktigt bra första 
halvlek och har koll på dem. 
Självklart hade vi fokus på 
att ligga rätt i defensiven. 
Nässjö är farliga och vi ville 
inte gå bort oss. Sen har vi 
bra utdelning framåt och det 
där lilla extra som krävs för 
att ta poäng mot topplagen, 
sa Surtetränaren Johnny 
Samuelsson efter matchen.

Två måls ledning i bandy 
är inte mycket att luta sig 
mot, vilket hemmalaget fick 
erfara efter paus. 3-3 kom 
nästan omgående, men Surte 
hade som sagt vittring på en 
skalp. Jonas Trysberg som 
inte haft marginalerna med 
sig i finfina lägen tidigare 
under matchen kunde återge 
hemmalaget ledningen i den 
60:e matchminuten. Där-
efter fick Surte två chanser 
att från straffpunkten utö-
ka ledningen. Båda brändes 
och ”syndaren” Carl-Oskar 

Bridholm lär drömma mar-
drömmar efter detta.

– Det är så lite som gör 
det. Hade vi satt en hade vi 
säkert vunnit, nu blev det en 
poäng mot Nässjö och det är 
vi väldigt nöjda med, men-
ade Jonny Samuelsson.

De missade chanser-
na höll på att straffa Surte. 
Nässjö kvitterade och tog 
även ledningen med 5-4 med 

fem minuter kvar att spela. 
På övertid fick hemmalaget 
en vänsterhörna. Det blev 
inget direktskott i mål, men 
returen forscerade Henrik 
Jönsson in som anstår en 
målgörare.

– Ibland är idrott rätt-
vist, även om vi inte tyckte 
det förra veckan. Idag, sett 
över 90 minuter, förtjäna-
de vi en poäng. Kanske inte 

mer, men 5-5 speglade nog 
matchen väldigt väl, avsluta-
de Jonny Samuelsson.

Surte har helt klart ryckt 
upp sig de senaste matcher-
na. Bolltempot är högre och 
skridskoåkningen överlag 
bättre. Nu väntar IFK Mota-
la borta och då får inte Vild-
katterna slå av på takten.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Allsvenskan södra
Surte BK – Nässjö IF 5-5 (3-1)
Mål SBK: Jonas Trysberg, Jens Samu-
elsson, Magnus Karlsson, Martin 
Östling, Henrik Jönsson. Matchens 
kurrar: Alexander Wetterberg 3, Jo-
nas Trysberg 2, Jens Samuelsson 1.

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Kärra 33-31 (18-14)
Mål Ale: Niclas Ericsson 9, Mathias 
Johansson 7, Johan Lövgren 5, Jo-
nathan Cederholm 3, Anton Thunberg 
4, Mattias Johannesson 3, Joakim 
Samuelsson och Mattias Rollof 1 
vardera. Matchens kurrar: Andreas 
Olsson , Mathias Johansson 1.

Backa HK 15 163 27
IK Baltichov 14 92 22
Västra Frölunda 14 51 21
HK Halmstad 15 18 20
Rya HF 14 10 18
HK Hök 14 39 16
IK Celtic 15 23 16
Stenungsunds HK 15   5 16
Onsala HK 15   0 10
Mölndals HF 15 -21 10
Ale HF 15 -69 8
Kärra HK 14 -115 2
KFUM Ulricehamn 13 -196 2

Div 2 västsvenska västra dam
HK Önnerediterna – Nödinge 
39-18 
Matchens kurrar: Jenny Jensdottir 2, 
Amanda Lindskog 1.

Div 2 Göteborg damer
Surte – Sportlife Kungälv 4-8 
(1-2, 2-4, 1-2)
Mål SIS: Ebba Norrman, Linda 
Karlsson, Emmelie Södergren, Jennie 
Hedberg. Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Jonna Leek 2, Jennie 
Hedberg 1.

Pixbo Wallenstam 11 73 32
Sportlife Kungälv 13 37 31
Lindås IBK 12 31 31
Surte IS IBK 13 17 22
FBC Lerum 13 15 22
Lindome IBK 13 -12 21
Floda IBK 12 10 20
Kärra IBK 12 -39 9
IBK Göteborg 13 -44 9
Guldhedens IK 13 -42 5
IBF Backadalen 13 -48 3

Div 2 Göteborg
Marstrand – Ale 8-3
Mål Ale: Ted Gustafsson 2, Martin 
Eriksson. Matchens kurrar: Ted 
Gustafsson 3, Martin Eriksson 2, 
Andreas Klein 1.

IBF Backadalen 14 35 29
IK Zenith 14 11 28
Landvetter IBK 14 40 26
Marstrand 14 20 26
Sportlife Kungälv 14 15 23
Öckerö 14 -6 23
Partille IBS 13  6 22
Eken IBK 14 -3 19
Lindås IBK 14 -23 18
Guldhedens IK 13  0 16
Frölunda IBK 14 -25 13
Ale IBF 14 -70 2

Div 4 Göteborg
Surte IS IBK – FBC Lerum 9-6
Mål SIS: Daniel Dahlman 3, Mathias 
Larsson 2, Toni Hilkamo, Pontus 
Jonsson, Richard Rydell. Matchens 
kurrar: Juha Hinkkanen 3, Niklas 
Hagman 2, Daniel Dahlman 1.
Guldringen IBK – Skår 6-6
Mål SIBK: Alexander Gustavsson 
2, Emil Rydén 2, Danny Eriksson, 
Christian Rönkkö. 

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

HANDBOLL

INNEBANDY

BANDY Surte bjöd hårt motstånd
– Belönades rättvist med en poäng mot serieledarna
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Allsvenskan södra
Surte BK –Nässjö IF 5-5 (3-1)

BANDY

Där satt den! Skam den som ger sig. Jonas Trysberg radade upp chanser innan han skickade in viktiga 
4-3 mot Nässjö i Ale Arena. Matchen slutade till sist rättvist med delad pott.

Jonatan Ceder-
holm styrde 
upp Ales spel i 
första halvlek, 
då laget kopp-
lade ett avgö-
rande grepp om 
ödesmatchen 
mot Kärra. Till 
sist blev det 
ändå drama-
tiskt, men Ale 
vann.

Foto: P-A
Klöversjö

I helgen blev Skepplanda BTK F15 distriktsmästare inomhusfotboll 
efter finalseger mot Bergdalens IK på straffar. Vinsten i DM inne-
bär att SBTK-tjejerna är kvalificerade till det regionala SM-slut-
spelet, som avgörs i Finspång nästa helg. Övre raden från vän-
ster: Stella Hallberg, Sophie Högrell, Linnea Prambrant, Julia Lill-
sjö, Ida Friman, Tomas Pantzare (tränare). Nedre raden från vän-
ster: Jonas Kalin (tränare) Sofia Olsson, Annie Andreasson, Nicolina 
Kalin, Linnea Karjalainen, Per Rehnlund (tränare) Saknas på bilden: 
Emma Andreasson. 

Dramatik när Ale HF vann ödesmatch

Ale firade inledningsvis 
stora triumfer mot Kärra. 
Målen kom både från linjen 
och distansskyttarna.

16-8 efter 23 minuter såg 
ointagligt ut, men gästerna 
repade mod och krympte 

ledningen till blott fyra mål 
i halvlek.

– Det såg nästan ut som 
om killarna fick skuldkäns-
lor för att vi var bättre och 
inte tog i fullt i början av 
andra. Det blev onödigt 
spännande, konstaterade 
Lövgren.

Det kan man minst sagt 
säga. Med halvminuten 

kvar att spela ledde Ale bara 
med ett mål, men Joakim 
Samuelsson kunde göra 
33-31.

Ale HF vädrar mycket 
ungt för tillfället. Mattias 
Rollof fick göra A-lagsde-
but och presenterade sig 
med ett snyggt mål från hö-
gerkanten.

Närmast väntar serietre-
an Västra Frölunda borta 
och Ale skulle verkligen 
behöva ta lite bonuspoäng 
för att ta sig upp ovanför 
strecket. Nedflyttning till 
division fyra vore illa för 
herrhandbollen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Det var bara seger som gällde för Ale 
HF i söndagens möte med bottenkollegan Kärra.

Full pott blev det, men en åttamålsledning höll 
på att gå förlorad.

– Det är väl kul med lite spänning, men riktigt 
så dramatiskt hade vi inte behövt göra det, säger 
Aletränaren Janne Lövgren.

Ale IBF satsar redan 
på nästa säsong

SBTK DM-mästare

KUNGÄLV. Marstrands 
IBK blev som väntat alltför 
svåra för Ale IBF:s herrar, 
men inledningsvis hängde 
gästerna med.

– Sedan blev det för 
tufft. Vi orkade inte riktigt, 
erkänner tränare Tobias 
Hellman.

Ale IBF ligger ohjälpligt 

sist i herrarnas division två 
och har redan riktat in sig på 
nästa säsong.

– Nu ger vi många unga 
ordentligt med speltid. Vi 
försöker spela ihop en ny 
stomme som förhoppnings-
vis ska utgöra kärnan i nästa 
års lag. Stämningen är helt 
okej och vi är 22-24 spelare 
på varje träning. Vi får se 
den här säsongen som ett 
läroår och en generations-
växling, avslutar Hellman.
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Div 2 Göteborg
Marstrand – Ale IBF 8-3

INNEBANDY

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Kärra 33-31 (18-14)
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ALE HANDBOLLSFÖRENING PRESENTERAR STOLT

TRÄNINGSMATCH

TUNGVIKTSMÖTET

I SAMARBETE MED

IFK Krstianstad 
leder elitserien just nu och har 
flera namnkunniga spelare 
som Lars Möller, Dan Beutler 
och Marcus Olsson. 
Se dem i Ale gymnasium.

BJÖRN 
IVELAND

TOBBE
JONSSON

SE VÅRA TIDIGARE ALESPELARE  

NU HOS DE VITA ELEGANTERNA

REDBERGSLID IK

IFK KRISTIANSTAD

Fredag

24 JANUARI 
klOCkaN 18

ALE GyMNASIUM
ENTRé: 40 kR



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

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

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

ALVHEM • 0303-33 64 80
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
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

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

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

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



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

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

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

ALVHEM • 0303-33 64 80
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
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

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

0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

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

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Nödinge

Träningstider:  
mån-tors från 17.30

Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

Nypremiär i Nödinge!

Vill du börja 

träna
bOXninG

Gymlokalen i Ale Gymnasium

070 310 86 87 adb.ale@hotmail.com

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 08.00-22.00

Söndag 08.00-20.00

Fredag-söndag 14-16 februari i Ale Gymnasium

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen@aleibf.se senast 31/1. 
Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Niclas Sundelid 0705-84 36 27

SPORTLIFE SKOLCUP

För 17:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

Tung derbyförlust för Surtes damer
BOHUS. Derbymatcher 
är inget för Surtes inne-
bandydamer.

Det blev återigen 
förlust mot Sportlife 
Kungälv.

– Inget att säga om, vi 
gör en riktig plattmatch, 
säger tränare Tommi 
Pasanen.

Publiken i Bohushallen 
bjöds inte på någon stör-
re innebandyunderhållning 
när Surtes damer tog emot 

Sportlife Kungälv i årets 
andra derby. Gästerna tog 
tidigt ledningen och hade 
2-1 med sig efter första pe-
rioden.

Huvudet under armen
– Vi spelade med huvudet 
under armen och inte alls 
som vi planerat. Efter en då-
lig inledning trodde jag inte 
att det kunde bli sämre, men 
det kunde det. Mittperioden 
är ett riktigt bottennapp och 
Sportlife ledde helt rättvist. 
De hade studsarna med sig, 
summerar Pasanen.

Surte försökte jaga ikapp 
i tredje perioden. Linda 
Karlsson satte 4-6 och det 

fanns bud på 5-6, men då 
ramlade istället 4-7 in bakom 
Lisa Persson och ridån gick 
ner för gott denna dag.

– De var hetare än oss, 
men någon större match var 
det inte från något av lagen. 
Nu får vi önska Sportlife 
lycka till i kampen om se-
riesegern. Vi kan fortfaran-
de sluta fyra, vilket vore en 
fantastisk insats under vårt 
första år i tvåan sedan om-
starten, avslutar Tommi Pa-
sanen.

Surte möter närmast serie- 
trean Lindås borta på sön-
dag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Surte IS IBK:s 
herrar har nu åtta matcher 
utan förlust.

På lördag väntar seriefi-
nal borta mot IBF Göteborg.

Fortsätter segertåget kan 
Surte spela i division tre 
redan nästa år.

Surte IS IBK har medvind även på 
herrsidan nuförtiden. När Tobbe 
Engström tog över i somras var 
det med division två i sikte 2017. 
Redan till nästa år ser det ut att 
kunna bli avancemang till trean. 
I lördags avgjorde man matchen 

mot FBC Lerum redan i första 
perioden, då laget skaffade sig en 
ointaglig 6-0-ledning.

– Resten vill vi helst glömma. 
Vi tappade konceptet. Lika bra 
som vi var i inledningen, lika då-
liga var vi i den avslutande delen 
av matchen. Förhoppnigsvis blir 
det en väckarklocka inför vad som 
väntar nu på lördag, säger tränare 
Engström.

IBF Göteborg borta är ingalun-
da en omöjlig uppgift. Det skiljer 
bara två poäng mellan lagen och 
Surtes målkvot är överlägsen övri-
ga lags. Bara 58 insläppta mål på 
14 matcher imponerar.

– Defensivt har killarna gjort 
ett jättejobb och vi har lyckats ska-
pa en harmoni i truppen som be-

står av både gammalt 
och ungt. Vi fungerar 
verkligen som ett lag, 
menar Engström.

En annan Eng-
ström av samma blod 
har utgjort årets kom-
et. Blott 16 år gammal 
har Oliver Engström 
spikat igen kassen. 
Gör han det även i se-
riefinalen går Surte IS 
IBK upp i ensamt ma-
jestät. En annan starkt 
bidragande orsak är 
giftige Daniel Dahl-
man som är med i den absoluta 
toppen av seriens poängliga.

FBC Lerum kom till spel med 
blott fem utespelare, i mitten av 

första perioden anlände en avby-
tare. Det räckte inte mot seger-
törstiga Surte.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

...men herrarnas segertåg fortsätter
Katja Kontio i ett av många försök att näta bakom duktiga Jonna Salo i Sportlifes mål.

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Sportlife Kungälv 4-8

INNEBANDY

Div 4 Göteborg
Surte IS IBK – FBC Lerum 9-6

INNEBANDY
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Oliver Engström i Surtes mål har starkt bidragit till 
att laget har en överlägsen målskillnad med bara 
58 insläppta mål på 14 omgångar.
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Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra G� aland

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag med kaffe
• 1 x aperitif
• 15 % rabatt på bowling
• Fri Wi-Fi

I Västra Götalands lantliga idyll mellan sjöarna Vänern och 
Vättern ligger det 4-stjärniga hotellet Lumber & Karle, som 
en fin bas för en välbehövd minisemester från vardagens alla 
måsten. Det vackra och rymliga hotellet ligger i centrum av 
Kvänum. Och härifrån är det inte långt till de mjuka mark-
erna, där råvarorna till det välomtalade köket kommer ifrån. 

Här kan ni förvänta er ett par dagar med bekvämt boende och ett par 
klassiska upplevelser inom räckhåll. Under sommarsäsongen kan ni 
t.ex. besöka nöjesparken Skara Sommarland (30 km), eller kanske 
ta ett par golfrundor på Vara-Bjertops Golfklubb (7 km). Dessutom 
garanterar hotellets egna 8-banors bowlingcenter att ni inte kom-
mer bli uttråkade på eventuella regndagar.  Det är främst de öppna 
landskapen som ligger framför er som lovar er en minisemester med 
lugn, naturprakt och ett flertal aktiviteter. Se fram emot att uppleva 
Vänern (26 km), och slussarna vid Trollhättan (61 km), där ni kan se 
naturkrafterna bryta loss när dammluckorna öppnas.

Lumber & Karle Hotell  ����  
I den mjuka västgötska myllan är hotellet byggt med den romerska 
villan som förebild. Hotellet har restaurang, hiss, bowlingbanor, well-
nessavdelining med bubbelbad och motionsrum, krocket, TV-rum 
och terrass. Det finns gratis parkering vid hotellet. Alla rum har 
badrum, aircondition, minibar, radio, TV och gratis trådlöst internet.  

Barnrabatt (vid 2 betalande vuxna):
Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum. 

Tips på sevärdheter & upplevelser
•  Skara Domkyrka – En av landets äldsta kyrkor: 19 km.  
•  Sveriges största sjö Vänern:  26 km.
•  Skara Sommarland (Öppet 6/6-17/8 2013): 30 km. 
•  Retrobyn Nossebro – flera sevärdheter och butiker med saker från 

1950-70. Byn är dessutom hemstad för världens största fungerande 
sax: 36 km.  

Ankomst: Fredagar t.o.m. 27/6. 
Valfri påsk 17-19/4, 
Kr. himmelfärd 29-30/5, 
pingst 6-7/6 2014.

Extranatt inkl. frukost 
449:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

vecka 04         nummer 03|32 nöje

NÖDINGE. Nu har Ale 
Teaterförening offent-
liggjort sitt program för 
våren.

Fyra publika arrange-
mang finns att se fram 
emot.

Gästspelet av 123 
Schtunk utgör naturligt-
vis guldkornet.

Tisdagen den 18 februari 
inbjuds teaterföreningens 
medlemmar till årsmöte då 
det i vanlig ordning kommer 
att serveras en hemlig före-
ställning. Veckan därpå sker 
den första offentliga före-
ställningen, närmare bestämt 
tisdagen den 25 februari.

– Vi får besök av Västanå 
Teater från Sunne som ger 
Kung Domalde. Pjäsen byg-
ger på Sofokles Kung Oidi-
pus, fast det grekiska dramat 

är förlagt till nordisk viking-
atid, berättar Margareta 
Nilson, ordförande i Ale Te-
aterföreningen.

– Alla som har varit i Sun-
ne vet vilken fantastisk teater 
som finns där. Nu tar de med 
sig det som kännetecknar de-
ras uppsättningar med dans 
och musik.

En favorit i repris blir det 
när 123 Schtunk välkomnas 
tillbaka till Ale gymnasium 
torsdagen den 6 mars. Den-
na gång med en oefterhärm-
lig version av Vilhelm Mo-
bergs klassiska verk Raskens.

– Schtunk är efterlängta-
de av publiken och det är ett 
sant nöje att ha dem på sce-
nen igen, säger Margareta 
Nilson.

Drygt en månad sena-
re, tisdag 8 april, kommer 
det gunga rejält när Kingen 
gör en hyllning till rock´n 

Kärt återseende. 123 Schtunk kommer till Ale gymnasium torsdagen den 6 mars då de ger Vilhelm Mobergs klassiska verk Raskens. 
Bilden är från föreställningen Hemsöborna.
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– Guldkornet i teaterföreningens program
123 Schtunk är tillbaka

n Årets Majblomma blir 
den 108:e i ordningen, 
sedan starten 1907. Det är 
en mycket kraftfull blom-
ma som slår ut den 8 april, 
då barnen börjar sälja. Fär-
gen är limegrön och cerise 
med en gul mittprick.

– Förra året samlade 
skolbarn runt om i Sverige 
in närmare 60 miljoner 
kronor, och i år önskar 
vi en ökning. Det behövs 
verkligen för att vi ska få 
möjlighet att hjälpa ännu 
fler barn till gemenskap 
med sina kamrater, säger 
Lena Holm, Majblom-
mans generalsekreterare.

Av Majblommans 
insamling går cirka 80 
procent till Majblommans 
ändamål som bland annat 
är att hjälpa enskilda barn 
med bidrag till glasögon, 
en cykel, sommarläger, en 
varm vinterjacka, fritidsak-
tiviteter och mycket annat 
som gör att barn kan vara 
med sina kamrater i skolan 

och på fritiden.
Majblommans driver 

opinion runt kärnfrågor-
na som är att barn med 
synnedsättning ska ha rätt 
till glasögon och att skolan 
måste följa skollagen och 
inte ta ut dolda avgifter.

Majblomman presenterad

Den 108:e Majblomman ser 
ut så här. Försäljningsstart är 
den 8 april.

roll-historien. ”När rocken 
kom till Sveg” lyder rubriken 
för framträdandet.

– Kingen har varit med-
lem i The Boppers och skri-
ver fortfarande låtar till ban-
det. Det blir garanterat ös 
den här kvällen.

En barnteater – Lasse 
Maja och operamysteriet – 

sätter punkt för vårens ar-
rangemang. Det sker lörda-
gen den 5 april.

– Det är Kulturverket som 
står bakom denna program-
punkt och vi finns med som 
medarrangör, avslutar Mar-
gareta Nilson.

jOnAS AnDeRSSOn



Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra G� aland

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag med kaffe
• 1 x aperitif
• 15 % rabatt på bowling
• Fri Wi-Fi

I Västra Götalands lantliga idyll mellan sjöarna Vänern och 
Vättern ligger det 4-stjärniga hotellet Lumber & Karle, som 
en fin bas för en välbehövd minisemester från vardagens alla 
måsten. Det vackra och rymliga hotellet ligger i centrum av 
Kvänum. Och härifrån är det inte långt till de mjuka mark-
erna, där råvarorna till det välomtalade köket kommer ifrån. 

Här kan ni förvänta er ett par dagar med bekvämt boende och ett par 
klassiska upplevelser inom räckhåll. Under sommarsäsongen kan ni 
t.ex. besöka nöjesparken Skara Sommarland (30 km), eller kanske 
ta ett par golfrundor på Vara-Bjertops Golfklubb (7 km). Dessutom 
garanterar hotellets egna 8-banors bowlingcenter att ni inte kom-
mer bli uttråkade på eventuella regndagar.  Det är främst de öppna 
landskapen som ligger framför er som lovar er en minisemester med 
lugn, naturprakt och ett flertal aktiviteter. Se fram emot att uppleva 
Vänern (26 km), och slussarna vid Trollhättan (61 km), där ni kan se 
naturkrafterna bryta loss när dammluckorna öppnas.

Lumber & Karle Hotell  ����  
I den mjuka västgötska myllan är hotellet byggt med den romerska 
villan som förebild. Hotellet har restaurang, hiss, bowlingbanor, well-
nessavdelining med bubbelbad och motionsrum, krocket, TV-rum 
och terrass. Det finns gratis parkering vid hotellet. Alla rum har 
badrum, aircondition, minibar, radio, TV och gratis trådlöst internet.  

Barnrabatt (vid 2 betalande vuxna):
Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum. 

Tips på sevärdheter & upplevelser
•  Skara Domkyrka – En av landets äldsta kyrkor: 19 km.  
•  Sveriges största sjö Vänern:  26 km.
•  Skara Sommarland (Öppet 6/6-17/8 2013): 30 km. 
•  Retrobyn Nossebro – flera sevärdheter och butiker med saker från 

1950-70. Byn är dessutom hemstad för världens största fungerande 
sax: 36 km.  

Ankomst: Fredagar t.o.m. 27/6. 
Valfri påsk 17-19/4, 
Kr. himmelfärd 29-30/5, 
pingst 6-7/6 2014.

Extranatt inkl. frukost 
449:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
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Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.
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NÖDINGE. Nu har Ale 
Teaterförening offent-
liggjort sitt program för 
våren.

Fyra publika arrange-
mang finns att se fram 
emot.

Gästspelet av 123 
Schtunk utgör naturligt-
vis guldkornet.

Tisdagen den 18 februari 
inbjuds teaterföreningens 
medlemmar till årsmöte då 
det i vanlig ordning kommer 
att serveras en hemlig före-
ställning. Veckan därpå sker 
den första offentliga före-
ställningen, närmare bestämt 
tisdagen den 25 februari.

– Vi får besök av Västanå 
Teater från Sunne som ger 
Kung Domalde. Pjäsen byg-
ger på Sofokles Kung Oidi-
pus, fast det grekiska dramat 

är förlagt till nordisk viking-
atid, berättar Margareta 
Nilson, ordförande i Ale Te-
aterföreningen.

– Alla som har varit i Sun-
ne vet vilken fantastisk teater 
som finns där. Nu tar de med 
sig det som kännetecknar de-
ras uppsättningar med dans 
och musik.

En favorit i repris blir det 
när 123 Schtunk välkomnas 
tillbaka till Ale gymnasium 
torsdagen den 6 mars. Den-
na gång med en oefterhärm-
lig version av Vilhelm Mo-
bergs klassiska verk Raskens.

– Schtunk är efterlängta-
de av publiken och det är ett 
sant nöje att ha dem på sce-
nen igen, säger Margareta 
Nilson.

Drygt en månad sena-
re, tisdag 8 april, kommer 
det gunga rejält när Kingen 
gör en hyllning till rock´n 

Kärt återseende. 123 Schtunk kommer till Ale gymnasium torsdagen den 6 mars då de ger Vilhelm Mobergs klassiska verk Raskens. 
Bilden är från föreställningen Hemsöborna.
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– Guldkornet i teaterföreningens program
123 Schtunk är tillbaka

n Årets Majblomma blir 
den 108:e i ordningen, 
sedan starten 1907. Det är 
en mycket kraftfull blom-
ma som slår ut den 8 april, 
då barnen börjar sälja. Fär-
gen är limegrön och cerise 
med en gul mittprick.

– Förra året samlade 
skolbarn runt om i Sverige 
in närmare 60 miljoner 
kronor, och i år önskar 
vi en ökning. Det behövs 
verkligen för att vi ska få 
möjlighet att hjälpa ännu 
fler barn till gemenskap 
med sina kamrater, säger 
Lena Holm, Majblom-
mans generalsekreterare.

Av Majblommans 
insamling går cirka 80 
procent till Majblommans 
ändamål som bland annat 
är att hjälpa enskilda barn 
med bidrag till glasögon, 
en cykel, sommarläger, en 
varm vinterjacka, fritidsak-
tiviteter och mycket annat 
som gör att barn kan vara 
med sina kamrater i skolan 

och på fritiden.
Majblommans driver 

opinion runt kärnfrågor-
na som är att barn med 
synnedsättning ska ha rätt 
till glasögon och att skolan 
måste följa skollagen och 
inte ta ut dolda avgifter.

Majblomman presenterad

Den 108:e Majblomman ser 
ut så här. Försäljningsstart är 
den 8 april.

roll-historien. ”När rocken 
kom till Sveg” lyder rubriken 
för framträdandet.

– Kingen har varit med-
lem i The Boppers och skri-
ver fortfarande låtar till ban-
det. Det blir garanterat ös 
den här kvällen.

En barnteater – Lasse 
Maja och operamysteriet – 

sätter punkt för vårens ar-
rangemang. Det sker lörda-
gen den 5 april.

– Det är Kulturverket som 
står bakom denna program-
punkt och vi finns med som 
medarrangör, avslutar Mar-
gareta Nilson.
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Philomena
Onsdag 22 januari kl 19

Entré 80 kr

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

Entré 80 kr

Bamse och Tjuvstaden Matine
Söndag 9 februari kl 13

Entré 60 kr • Matiné

HallåHallå
Söndag 9 februari kl 18

Onsdag 12 februari kl 19

Hundraåringen som klev  
ut genom fönstret och försvann

Måndag 10 februari kl 19

Frost Matine
Tisdag 11 februari kl 14
Söndag 16 februari kl 15

Entré 60 kr • Matiné

Lego
Fredag 14 februari kl 14

Entré 60 kr • Matiné

The Monuments Men
Söndag 16 februari kl 18
Onsdag 19 februari kl 19

Mandela
Söndag 2 februari kl 18
Torsdag 6 februari kl 14

Biorutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. Under hösten 
har ett härligt gäng träf-
fats och spelat teater 
tillsammans.

Detta som en del i 
daglig verksamhet för 
LSS.

Aktiviteten skedde 
i samverkan mellan 
Mediaverkstaden och 
Ale Fritid.
Torsdagen den 19 december 
var det äntligen dags för pre-
miär och den inbjudna publi-
ken togs med till en tv-stu-

dio, under inspelningen av 
Sveriges roligaste historiebe-
rättare. Men trots en mycket 
tapper programledare och 
fantastisk livemusik så tog 
pjäsen vändningar och bjöd 
på överraskningar som pu-
bliken nog inte kunnat ana. 
Detta till allas förtjusning.

– Jag är jätteimponerad 
över mig själv och alla an-
dra som varit med. Det här 
är hur roligt som helst, säger 
Hanna Eriksson, en av skå-
despelarna.

Skådespelare på scen var: 

Hanna Eriksson, Jörgen 
Hansson, Jenny Lundgren, 
Jerry Löwgren, Gisela Näf 
och Maddelene Bank.

Vi tackar alla inblandade 
för en fantastisk höst och 
fortsätter att träffas och ha 
teater tillsammans även un-
der våren och ser fram emot 
nästa spännande projekt

Mats Berggren
Ale Fritid

David Rydén
Mediaverkstaden

Samverkan mellan Mediaverkstaden och Ale Fritid ledde till ett teaterprojekt, som en del i daglig 
verksamhet. Här ses några av skådespelarna agera.

Teaterprojekt som
bjöd på överraskningar

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.

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

nummer 03         vecka 04| 33NÖJE

Framgångar 
för Ale
Karate Club
Förra helgen var Ale Karate Club i Stenungssund 
och tävlade. För alla utom William så var detta 
första tävlingen och alla gjorde väldigt bra ifrån 
sig i respektive åldersklass. Fighters på bilden i 
följande ordning: Ajdin 1:a pris, William 1:a pris, 
Malou 1:a pris, Adel 2:a pris, Tage 2:a pris och 
Rickard 3:e pris.

K l a s s h a n d b o l l e n  i  a l e

Lördag 25 Januari
ArrAngör:

SpelplatS: 

ÄlvÄngens Kulturhus  
(IdrottshAllen)

Kom och heja fram Ales bästa  
2:a, 3:e & 4:e klassare 

stArt
12.30

FRÅGOR TILL matS@wbitS.Se tel: 0725-71 10 02

(-05 -04, 03:or)

Mer än bara lokaltidning
Printshop • Filmproduktion

Webbproduktion
Reklambyrå



Vad händer med 
service för boende 
i Bohus. Butiker 

försvinner och med detta 
möjligheten att köpa tillägg 
på våra färdkort på Västtra-
fik. Vi har ju fått en fantas-
tiskt fin bussterminal och 
pendelstation. Inte skall man 
väl behöva dra till annan ort 
för att ordna detta?

Här finns vård- mödra- 
barnavårdscentral, apotek 
och fysioterapi, dessutom 
Netto i ett centrum som 
besöks av ett stort antal 
människor. Därtill ärenden 
med post, detta har flyttats 
till Surte. Skall man komma 
hem till Bohus och sedan ge 
sig ut halvmillångt för att 
hämta sina paket? Inte 

miljövänligt!
Vad har kommunen för 

tankar om detta, inte lockar 
det till inflyttning när var-
daglig service försvinner. En 
fråga som snarast bör lösas. 
Hur finansieras kostnader 
för Västtrafik och Post?

Den eller de som äger 
fastigheten, kommunen 
eller Alebyggen? Ägaren 
borde annonsera ut lediga 
lokaler, är orsaken för höga 
hyror för att få bärighet i sin 
verksamhet? 

Bohusbo

Bohus centrum
på utdöende?

Vi vill med denna 
insändare ytterligare 
förtydliga hur allvar-

ligt vi ser på förslaget om 
att avveckla Himlaskolans 
högstadium.

Precis som Mikael 
Berglund (M) och Pau-
la Örn (S) anser vi att 
elevernas resultat skall vara 
i huvudfokus i Ale kommun. 
Högsta prioritet är att våra 
barn, kommunens framtid, 
får så bra kunskapsutveck-
ling som möjligt. Därför 
är det viktigt att man inte 
lägger ner och splittrar den 
skolorganisation som funge-
rar bäst i kommunen.

En skola är inte bara en 
samling lokaler och en orga-
nisation som kostar pengar. 
Varje skola är sina elever, 
sina lärare och sina utbild-
ningsresultat. Varje krona 

in är en investering i vår 
framtid. Man skulle kunna 
säga att varje enskild skola 
är sitt egna organisitoriska 
ekosystem, en kultur som 
utvecklats genom åren. I 
Himlaskolans/Ledetskolans 
fall under hela 50 års tid.

När vi flyttade ut från 
Göteborg till Ales lands-
bygd för fem år sedan var 
skolvalet viktigt. En del 
grannar skickade sina barn 
till Kungälv, en del till 
Nödinge. Vi insåg dock att 
skolan på landsbygden är 
något mer än en skola. Det 
är en viktig social mötesplats 
där barn och föräldrar får 
kontakter och nätverk för 
lek, sport och mycket annat. 
Den sociala utvecklingen är 
oerhört viktig i ett barns liv 
vilket fick oss att välja Him-
laskolan, skolan för södra 

Ales landsbygd. Vi blev 
styrkta i vårt val då samtliga 
Alebor, allt från snickare till 
pedagoger, rekommende-
rade Himlaskolan framför 
övriga kommunala skolor.

I kölvattnet av PISA 
undersökningen måste skol-
frågan i Sverige och i syn-
nerhet Ale tas på stort allvar. 
Därför behövs en seriös och 
objektiv utredning om hur 
vi förbättrar resultaten för 
samtliga Ales elever. Ett led 
i denna utredning är natur-
ligtvis att se vad som Him-
laskolan gör som inte andra 
skolor gör. En tanke som 
genast kommer upp är att 
det finns en stabil organisa-
torisk kontinuitet  över lång 
tid. En annan tanke är den 
sociala sammanhållningen är 
relativt god, då många barn 
och föräldrar även deltar i fotboll (Ahlafors/Nol), 

scouter eller annan idrott.
Ett föreningsliv betyder 
mer i en landsbygd än i ett 
förortssamhälle. Samåkning, 
hämtning och lämning blir 
ett måste vilket i sin tur ökar 
kontaktytorna. Barnen blir 
sedda och bekräftade även i 
sammanhang utanför skolan.
Det finns naturligtvis många 
möjliga orsaker och förkla-
ringar till studieresultat, 
men vi tror att man är något 

på spåren då man tittar på 
barns och elevers sociala 
sammanhang. God social 
utveckling genom bekräftel-
se och social gemenskap ger 
barnen en bättre plattform 
för inlärning. Vi vill att 
denna viktiga aspekt lyfts 
fram i Ale kommuns översyn 
av skolresultaten. Använd 
Himlaskolans goda resultat 
som förebild och gör övriga 
skolor lika bra. Svaret på 
skolproblemen i Ale är 

sannolikt inte att lägga ner 
någon högstadieskola, inte 
minst med tanke på den 
inflyttning som sker. Svaret 
finns definitivt inte i en 
avveckling av Himlaskolans 
högstadium, Ale kommuns 
kronjuvel.

Betrakta nedanstående 
statistik. Vilken skola tror ni 
nyinflyttade skulle välja?

Arbetsgruppen Rädda Himlaskolan
Per Dyvermark

Avveckla inte
Himlaskolan – Ale
kommuns kronjuvel!

vecka 04         nummer 03|34 INSÄNT

Himlaskolan
+13,2%

Arosenius
-9,2%

Kyrkby
+0,1%

Bohusskolan
-21,9%Källa: Skoverket SIRIS

Bohusskolan
-26,9%

Kyrkby
-11,5%

Arosenius
-12,3%

Himlaskolan
+5,4%

Källa: Skoverket SIRIS

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Välkomna /Dragan med personal

Lunch-
öppet

alla vardagar

 11.00-14.30
För närvarande har vi stängt på kvällarna 

i väntan på alkoholtillstånd.

Himlaskolan( f-9) 209.6 (+13.2%) 68.8% (+5.4%) 6.9 (-1.8 lärare)
Aroseniusskolan (7-9) 197.8  (-9.2%) 61.3% (-12.3%) 10.0 (+2.8 lärare)
Kyrkbyskolan (2-9) 190.7 (+0.1%) 56.5% (-11.5%) 10.2 (+1.3 lärare)
Bohusskolan (7-9) 184.2 (-21.9%) 55.7% (-26.4%) 9.8 (+1.9 lärare)

Läsåret 2012/2013. Rikssnitt meritvärde åk 9: 211.4                    Källa pejl.svt.se/Skolverket/SIRIS

JämföRAnde StAtIStIK öveR ALeS KommunALA HögStAdIum

Meritvärde Åk 9/
trend under de 
senaste 9 åren

Andel  godkända i alla 
ämnen Åk 9/trend  
under de senaste 9 åren

Lärartäthet per 100 
elever/ trend under 
de  senaste 9 åren

Under lång tid har, 
framförallt våra 
ungdomar, men 

även många andra ifrågasatt 
varför det inte har gått att 
köpa SMS-biljett för Ale 
kommun. Istället har man 
varit hänvisad till den dyrare 
Göteborg ++. Vi har från 
Ale kommuns sida framfört 
detta i alla de dialoger vi har 

med Västtrafik och nu har vi 
äntligen fått gehör för vårt 
arbete. Det är inte alltid det 
blir så tydligt vad enträget 
arbete bakom kulisserna ger 
men i detta fall har vi bidra-
git till att åstadkomma en 
förbättring för många som 
åker kollektivt i Ale. 

Från och med nu finns 
det en SMS-biljett för Ale!

Paula Örn (S)
Kommunalråd och representant för 
Ale i Delregionalt kollektivtrafikråd

äntligen SmS-biljett i Ale!

Bohus Centrum.
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Man stänger en verk-
samhet inom äld-
reomsorgen med 

18 platser och öppnar en 
avdelning på Backavik med 
10 platser = minus 8. Sedan 
tar man 5 boendeplatser och 
gör om till växelvårdsplat-
ser och man tar ytterligare 
5 boendeplatser som ska 
öronmärkas för akuta/tillfäl-
liga behov. Du säger att vi 
får 10 nya platser men om 
vi tar det i punktform så blir 

det ju lättare att förstå:
 • -18 platser - Nedläggning 
av Tillfällig vistelse 
 • +10 platser - Öppnande av 1 
avdelning på Backavik 
 • +-0 - 5 Boendeplatser görs 
om till växelvård
 • +-0 - 5 Boendeplatser görs 
om till akuta/tillfälliga behov
 • Summa summarum: minus 
8 platser!

Tja, vad ska vi säga – är 
det något att slå sig på brös-
tet för? Vi kanske tänker fel, 

Den process per-
sonalgruppen på 
Vikadamm Tillfällig 

vistelse nu genomgår är 
mycket plågsam. En verk-
samhet och arbetsplats som 
under många år erbjudit god 
kvalitet och arbetsmässig 
tillfredsställelse ska upphöra. 
Personalgruppen ska splitt-
ras, nya arbetsplatser har 
erbjudits och nya relationer 
med omsorgstagare och 
kollegor väntar. Vi har för-
ståelse för att personalgrup-
pen ifrågasätter ett förslag 
som så mycket förändrar 
arbetssituationen.

Insändaren vittnar om 
mycket frustration och att 
vi har en del ytterligare att 
reda ut, vilket vi får chans 
till under kommande möten. 
Syftet med personalgrup-
pens insändare är att väcka 
opinion mot beslutet att 
förändra fördelningen mel-
lan antalet tillfälliga platser 
och permanenta bostäder 
inom äldreomsorgen. Det 
syftet påverkar sakinnehållet 
i insändaren.

Vi gör här ett nytt försök 
att beskriva bakgrund 
och vad beslutet innebär: 
Äldreomsorgen måste 
förhålla sig till de beslut om 
resurser som politiskt tagits 
inför 2014. Det innebär 
oförändrade resurser till 
äldreomsorgen, trots behov 
av ökat antal bostäder 
inom särskilt boende. Det 
överskott som nämns för 
2013 kommer inte från 

äldreomsorgen utan är 
ett resultat av Individ och 
familjeomsorgens minskade 
kostnader för köp av platser.

Som verksamhetsansvarig 
har man ansvar att lyfta fram 
förslag där verksamhetens 
behov anpassas till tilldelad 
ekonomisk ram. Det förslag 
som blev till beslut i nämn-
den innebär att 10 kort-
tidsplatser omvandlas till 
tio permanenta bostäder på 
Backavik och att resterande 
8 korttidsplatser flyttas ut 
till fyra särskilda boenden. 
Fem av de åtta flyttas över 
till det särskilda boendet 
på Vikadamm och läggs på 
tomma platser där. De tre 
resterande korttidsplatserna 
förläggs på övriga särskilda 
boenden.

Sammanfattningsvis blir 
det sju nya permanenta 
bostäder och åtta kvarvaran-
de korttidsplatser. Därtill 
skapas ett specialistteam 
som till skillnad från tidigare 
försök nu får tilldelade re-
surser och riktiga förutsätt-
ningar. Sektorn kommer 
inte att ytterligare föra en 
diskussion om nedläggning-
en av Tillfällig vistelse på 
Vikadamm via pressen utan 
välkomnar alla berörd per-
sonal till kommande möten 
för en fortsatt dialog.

Ann-Sofie Borg
Verksamhetschef Äldreomsorg

Lisbeth Tilly
Sektorchef Arbete, 

trygghet och omsorg

Plågsam process

Lördagsfika 
med sossarna!

Träffa kommunalråd 
och riksdagsledamot 
på Café Magnolia, 
Handelsplats 
Älvängen.

Säg vad du tycker  
om (S) politik. Alla frågor och 
funderingar  
är varmt välkomna!
 
Lördag 25 januari kl 11.00-13.00 
Vi bjuder på fika!

Påverka din politiker - vad tycker du?

Paula Örn Christina 
Oskarsson

Tel: 0303-742113
E-post: sap.ale@telia.com
www.socialdemokraterna.se/ale

Välkomna!
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I Uppdrag Granskning 
fick Ale kommun kraftig 
kritik för sitt sätt att han-

tera den moderna tekniken i 
äldrevården.

Trygghetslarm i form av 
ett dörrlarm hade inte kon-
trollerats, vilket orsakade 
att en äldre man låg många 
timmar utomhus innan han 
blev upptäckt. Det framkom 
också underförstådd kritik 
att hemtjänsten borde gjort 
mer för den gamle i form av 
extra tillsyn.

Vad som inte kom fram 
i Uppdrag Granskning 
beskrev däremot Klöversjö i 
Alekuriren mycket bra i tid-
ningsartikeln vecka 3. Näm-
ligen att de anhöriga och 

den gamle fått erbjudande 
om ett så kallat korttids-
boende då han inte ansågs 
stabil nog att vara hemma. 
De anhöriga verkar då, till-
sammans med den gamle, ha 
avvisat detta erbjudande och 
tyckt att han skulle “få lov 
att bo hemma”?  Är detta 
påstående från äldrevården 
helt korrekt har Uppdrag 
Granskning valt fel fokus.

Jag har haft mina 
föräldrar i Ale kommuns 
äldrevård. Alternativet som 
erbjöds var ett äldreboende 
i närheten av Klockarängens 
ålderdomshem – inte att 
bo kvar hemma. På så vis 
ansåg hemtjänstpersonalen 
sig kunna sköta de gamla 

på bäst sätt.  Detta gjorde 
de med den äran, aldrig en 
miss, alltid på plats.

God vård och framför 
allt en god vilja att göra sitt 
allra yttersta kännetecknade 
hemvårdens arbete. Vi som 
var med om våra gamlas 
sista år i Ale kommuns äld-
revård glömmer aldrig den 
goda gärning – förutom allt 

arbete – som hemtjänstper-
sonalen lade ned.

Att som i det nu aktuella 
fallet lasta den redan an-
strängda hemvården genom 
att välja ett olämpligt boende 
och sedan ställa hemtjänst-
personalen till svars i SVT 
är fel väg. Ingen kan fak-
tiskt begära att få bo hemma 
“bara för att den vill”. Det 
måste övervägas om det är 
lämpligt.  

Här lastas hemtjänstper-
sonal och äldrevård nu för 
bristande teknik. Tekniken 
kan ju vara hur bra som 
helst, men den gamle kanske 
ändå inte kunde hantera 
den! Ale kommun har ju all 
ära i att inte helt hänge sig 

åt ny tekniks förträfflighet. 
Ingen teknik kan ju ersätta 
närhet och omsorg.

Vad hade hänt om 
hemtjänsten gjort det där 
återbesöket som ansågs fat-
tas? Den gamle kanske hade 
legat i sin säng och sovit 
gott...  Följden hade ju då 
blivit att personalen slösat 
bort flera timmar på besvär-
lig resa i vinterväglag (det 
var ju mitt i vintern) till den 
gamle i onödan! Ett så svårt 
dilemma kan ingen begära 
att hemvården ska behöva 
utsättas för.

Är det sant att den gamle 
bedömts och blivit erbjuden 
ett korttidsboende – då har 
Uppdrag Granskning, som 

inte nämnde ett enda ord 
om detta – indirekt svärtat 
ned en arbetsorganisation 
som redan gör sitt yttersta, 
för att möta alla gamlas 
svåra situationer.

 Inga Emanuelsson

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 

Tel: 0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se

★

★
raBatt på allt 

i Butiken! ★

★

★
★

★Husvagn & 
HusBilsfest! 

★

kanonpriser på 
kvarvarande 2013-modeller
Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!

En kvalitet som klarar allt!

Störst i E

uropa!

MAIL

Postadress
G:a Kronvägen 12
433 33 Partille
Sweden

Godsadress
G:a Kronvägen 12
433 33 Partille
Sweden

Internet
info@skyltfabriken.se
www.skyltfabriken.se

Telefon
Filipstad 0590-154 00
Tidaholm 0502-156 67
Gbg Vx 031-336 40 50
Fax 031-336 50 90

OBS! Viktigt att korrekturet läses noggrant, även om du sänt ett korrekt manus. Sättningsfel som godkänts på grund av att korrekturet inte
lästs ordentligt svarar vi inte för!  Returnera ALLTID korrekturet, för sent inlämnat korrektur kan innebära leveransförsening.
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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

FAKSIIL: VECKA 3, 2014

Uppdrag granskning valde fel fokus
Vi som var 

med om våra 
gamlas sista år i 

Ale kommuns äldrevård 
glömmer aldrig den 
goda gärning – förutom 
allt arbete – som hem-
tjänstpersonalen lade 
ned.

Årsmöte
Centerpartiet Ale

Mötet inleds med fika och kl 19.00 
informerar bredbandssamordnare från Ale 
och Lilla Edet kommun, Per Persson, om 

bredband i Ale.

Samtliga Centermedlemmar kallas därefter till 
årsmötesförhandlingar med nominering.

Några av våra ärenden; val av styrelse, antagande 
av valprogram, fastställande av partiets valsedel till 

kommunvalet 2014. Välkomna!
Styrelsen

www.centerpartiet.se/ale

Torsdag 23 feb kl 18.30
Aktivitetshuset i Älvängen 

Nomineringsstämma och 
information om bredband i Ale

vår matte liknar inte den 
man idkar i kommunled-
ningen, men å andra sidan, 
så går ju vår privata budget 
ihop.

När ni sedan, vid det 
årliga julbordet, stolta 
berättar att sektorn gått 
med överskott så kan vi än 
mindre förstå beslutet om 
nedläggning. Överskottet 
tackade ni oss för, vi säger 
bara varsågoda – det är re-
sultatet av överbeläggningar, 
minimering av vikarietill-
sättning, ändrade arbetstider 
och övertid under hela året 
så varsågoda, men tyvärr, vi 
delar inte er stolthet.

Det här med specialistte-
am har man redan provat, då 
hette det Hemrehab – som 
du vet – det fungerade inte 
särskilt bra. Man kan inte 
belasta hemtjänstpersonal 
till att utföra allt det som 
krävs i en rehabiliterings-
process. Det är t.ex. inte lätt 
att gångträna någon i en 

liten och ofta övermöblerad 
lägenhet när man varken har 
svängrum eller resurser (tid 
och personal) för det.

De 65 % du talar om som 
väntat på annat boende hos 
oss har ju gjort det för att 
de inte kunde vara hemma 
i väntan på plats. Så visst 
är det bra med 10 ”nya” 
boendeplatser men sen 
då? Stängning av Tillfällig 
vistelse innebär att ett flertal 
av dessa platser beläggs.

De övriga 35 % som varit 
hos oss har rehabiliterats 
och gått hem eller så har vi 
skött om dem tills dess att 
livet tagit slut. Var ska de 35 
% ta vägen? Jovisst ja, det 
var ju till de 5 platser som 
finns på befintliga boenden. 
Men när de 5 platserna är 
belagda med människor som 
inte kan gå hem då räknar 
man väl med att Aleborna 
ska dö i sådan takt att Ale 
kommun inte blir betal-
ningsskyldiga till sjukhusen 

runt om oss där skadade, 
sjuka, äldre Alebor ligger 
och väntar och upptar en 
akutplats?

Som sagt, vi är glada att 
vi inte räknar på samma sätt!

För att klara övergångs-
perioden så ska det finnas 
5-6 platser kvar på den 
stängda enheten där de 
”svåra” fallen som inte kan 
gå hem ska tas omhand. 
Det är rum i en korridor 
som i övrigt ska byggas om 
till kontor. Där finns ingen 
matsal eller för den delen, 
heller ingen personal. Det 
löser ni genom att belasta 
boendepersonalen och om 
det behövs, ta in vikarier, 
men det kanske vi inte ska 
tala så högt om för då får 
nog boendepersonalen 
skrämselhicka och de som 
redan bor där får ännu 
trängre vid matbordet. 

En liten undran: Var 
tog rätten till trygghet och 
värdigt liv vägen?

Vill ni ha lite tips från 
vanliga undersköterskor? 
Förmodligen inte, men här 
kommer ett par i alla fall:

Under 2013 har vi haft 
6 (!) chefer. Vad har det 
kostat? Räknar man med 
en ut- och infasningsperiod 
på minst 14 dagar då två 
personer gör en mans arbete 
så säger i alla fall våra matte-
kunskaper att det blir både 
dyrt och ineffektivt.

Eller, varför inte, ge 
personalen inom äldre-
omsorgen lite arbetsro, 
vettiga scheman och en 
skälig bemanning. För ni vet 
väl att en nöjd personal som 
mår bra jobbar bättre och 
därmed kostar mindre?

 Till sist – Hallå alla po-
litiker i nämnden – dags att 
vakna– förstår ni verkligen 
vad ni har beslutat och vilka 
konsekvenser det får?

Personalen på
Vikadamm Tillfällig Vistelse

Hur har du det med mattekunskaperna Ann-Sofie Borg?
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NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Musikgudstjänst 26 januari
Surte kyrka 17.00
Åke Andreasson 
Katarina Masko - sång, Vladimir Masko - piano. Musik av S.Rachmaninov, P. 
Tjajkovskij, N.Rimskij-Korsakov och M.Mussorgskij

Onsdagsträff 29 januari
Surte församlingshem 14.00
Ukulelegruppen ”4 strängar i rött & lila”. Fika.

Gemenskapsträff 30 januari
Bohus servicehus 15.00
Senaste nytt om Lina Sandell - Elise Friman. Fika.

Alla är välkomna!

NÖDINGE. I helgen var det 
många skidsugna som kom till 
OK Alehofs konstsnöspår i 
Nödinge. 

Redan förra tisdagen blev 
400 meter enkelpår färdigt 
vid Dammekärr i Nödinge. 
Snökanonerna hade då gjort 
sitt och klubbens ideella krafter 

hade hunnit köra ut snö och 
preparerat spåret. 

– Nu hoppas vi på ytterliga-
re någon eller några köldknäp-
par med lite ordentlig kyla så 
att vi kan förlänga spåret och 
bredda det till dubbelspår, 
säger Kjell Torberntsson 
i klubbens spår- och ma-

skingrupp.
– Förra säsongen hade 

vi åkbart redan i början av 
december vilket är ovanligt 
tidigt, men även om de senaste 
vintrarna varit relativt kalla och 
snörika kom kylan sent även för 
tre år sedan, så än är det inte 
för sent, avslutar Torberntsson.

Året som gick blev ett 
nytt framgångsrikt år 
för Smyrna Second 

Hand.
Över 330 000 kronor 

kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika delar 
av världen.  

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån för 
speciella insamlingsaktioner, 
som till exempel Världens 
Barnsinsamlingen i oktober 
och avslutningslördagen, 
då försäljningen gick till 
PMU-Interlifes projekt 
för stöd till barn i U-land 
med funktionsnedsättning, 

”de gömda barnen”. Under 
vårmarknaden i Älvängen 
skedde försäljningen till för-
mån för VAKNA-projektet i 
Moldavien. 

Akut nödlidande 
människor, som flykting-
situationen i Syrien och i 
samband med tsunamikata-
strofen på Filippinerna har 
fått de största bidragen. Ett 
annat prioriterat område 
under året har gällt insatser 
för att nedbringa mödra-
dödligheten i Kongo och 
Tanzania. Detta, som är det 
av FN:s millenniemål som 
vi är längst ifrån att hinna 
uppfylla, innebär en bred 

satsning på att utbilda by-
barnmorskor. Andra länder 
som fått hjälp är bland annat 
Uganda, Thailand, Sydsu-
dan, Sri Lanka och Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att 
bygdens folk frikostigt 
skänkt överblivna pryd-
nads- och nyttosaker, kläder, 
skor, böcker, möbler med 
mera, många gånger riktiga 
dyrgripar, som andra nöjda 
köpare burit hem. Men inte 
minst tack vare ett 40-tal 
eldsjälar från flera försam-
lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för 
alebornas fortsatta stöd. 
Om Du vill skänka lite mer 
skrymmande möbler är det 
bäst höra av Dig först per 
telefon, så vi kan planera 
utrymmet. Inlämning sker i 
butiken tisdagskvällar.

Nu på lördag öppnar vi 
på nytt och har då fyllt upp 
butiken med nya intressanta 
prylar. Denna dag sker hela 
försäljningen till förmån 
för Syrienflyktingar som 
befinner sig i läger i grann-
länderna, där tillvaron under 
vintermånaderna är extra 
bekymmersam.

Daniel Höglund

BETRAKTELSE

Vi har nyss firat jul 
med mycket sång 
och musik i kyrkor 

och hem, som handlar om 
Jesu födelse i Betlehem. I 
en enkel krubba i ett stall 
födde Maria världens fräl-
sare Jesus Kristus. I samma 
område fanns herdar som 
vaktade sina får då en ängels 

ljus kringstrålade dem och 
talade om en stor glädje till 
allt folket. 

Herdarna blev sedan vi-
sade av ängeln var det ny-
födda Jesusbarnet i krubban 
låg. Samtidigt med ängeln 
sågs en stor himmelsk härs-
kara som lovade Gud och 
sade: Ära vare Gud i höjden, 
och frid på jorden, bland 
människor till vilka Han har 
behag. Luk. kap. 2. v. 7-14. 

Jesus växte upp i ett hem 
där man tillbad Gud och 
deltog i gudstjänster som 
det var undervisning om det 
som profeterna hade förut-
sagt skulle ske. Nu sitter Je-

sus själv med och lyssnar till 
det som han själv snart skall 
undervisa om.

Bibeln talar om fortsätt-
ningen av Jesu liv på jorden 
och om alla under och teck-
en som folket fick se och 
uppleva i vardagen. Men det 
viktigaste för Jesus var att 
människorna tog emot bud-
skapet om frälsning, rening 
och omvändelse till ett nytt 
liv. 

Nu har vi gått in i ett nytt 
år med förväntningar om 
vad? Som det ser ut i värl-
den idag är det långt ifrån ro 
och frid. Krig, jordbävning-
ar, flodvågor, hungersnöd, 

våldshandlingar med mera. 
I bibeln står det skrivet 

om just detta som vi nu hör 
och ser kommer att ske inn-
an Jesu återkomst till jorden. 
Därför är det viktigt att tacka 
och tro, öppna sitt hjärta och 
sinne för frälsningens gåva i 
Jesus Kristus Guds Son. 

I denna gåva finns inget 
hat eller avund till sin nästa, 
men där finns den rena, san-
na kärleken.

Inga-Lill & bengt-Arne Nordh
Pingstkyrkan Bohus

Gott nytt år med önskan om Guds välsignelse!

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

En samtalskväll om vad som händer i oss då 
Europas fattiga tigger vid vår matbutik. 
Vad känner vi? 
 Vad vet vi? 
  Vad gör vi?
Nols kyrka tisdagen 28 januari kl 18.30.

Välkomna!

Nöden 
vid matbutiken!

Förmiddagscafé 23 januari – Musikalpärlor
Caféts gäster är Iwar och Eva Bergqvist som till vardags arbetar 
bla. på Göteborgsoperan. De kommer att sjunga musikalmusik för  

oss och Sabina Nilsson ackompanjerar. 

Starrkärrs församlingshem kl 10.00-12.00

Smyrna Second Hand öppnar igen
– Insamling till förmån för Syrienflyktingar

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
25 JANUARI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 25 januari kl 10-13

 

Denna lördag sker försäljningen till 

förmån för Syrienflyktingarna.
 

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

Välkommen att fynda!

Efterlängtade skidspår 
i Dammekärr

Claes Dahlberg drar, tätt följd av Fredrik Sturesson, på konstsnöspåret i Dammekärr.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig
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 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

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 21/1 kl 8-9, Bön. Onsd 
22/1 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 23/1 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (8-12 år) - ter-
minsstart. Fred 24/1 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt) 
- tema: Steady. Lörd 25/1 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 26/1 kl 14, Års- och admi-
nistrationsmöte. Smyrnakören. 
Servering. Månd 27/1 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 28/1 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
grupp.

Guntorps missionskyrka
Onsd 22/1 kl 18.30, Spårar 
/ UpptäckarScout Termin-
sstart  Lördag 25 jan. 18.30 
Tonår med snack inför Års-
mötet, film. Sönd 26/1 kl 10, 
SMU:s Årsmöte. Onsd 29/1 
Tonår - ÄventyrarScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 22/1 18:30. Tonår. 
Tidningsleken och Norsk 
kurragömma. Onsd 22/1 
21:00. Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Sönd 
26/1 11:00. Gudstjänst. Lars 
Olsson. Lerum Surte Symp-
honic Band. Enkelt fika. 
Månd 27/1 19:00. Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 29/1 
18:30. Tonår. Semmelbak. 
Onsd 29/1 19:00. Gemen-
sam bön i Surte kyrka.
Onsd 29/1 21:00. Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen!  
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 23/1 Starrkärrs för-
samlingshem 10-12, För-
middagscafé. Vi gästas av 
Iwar och Eva Bergqvist som 
till vardags arbetar på bla. 
Göteborgsoperan. Vi får 
lyssna till ”Musikalpärlor”. 
Nols kyrka 18.30 Vecko-
mässa, Nordblom. Sönd 
26/1 Älvängens kyrka 11.00 
Mässa, Andersson. Nols 
kyrka 11.00 Mässa, Nilsson.
Kilanda kyrka 18.00 Kvälls-
mässa, Andersson. Onsd 
29/1. Älvängens kyrka 19.00 
Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 26/1 kl 
10, Gudstjänst R Olausson. 
Hålanda sönd 26/1 kl 12, 
Mässa R Olausson. S:t Peder 
sönd 26/1 kl 10, Mässa Wet-
terling. Månd 27/1 kl 11-13, 
Måndagscafé. Kl 17.30-
19, Bön. Tisd 28/1 kl 18, 
Kvällsbibelskola J Imberg. 
Ale-Skövde sönd 26/1 kl 
12, Mässa Wetterling. Tung 
sönd 26/1, se övriga.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
Fred 24/1 kl 10, Surte kyrka 
vardagsgudtjänst för stora 
och små. Å.Andreasson. 

Sönd 26/1 kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa Å.Andreasson. 
Kl 17.00 Surte kyrka Musik-
gudstjänst Å.Andreasson. 
Onsd 29/1 kl 19, Surte kyrka 
Ekumensk bön Å.Andreas-
son.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 22/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 26/1 
kl 11, Gudstjänst med Patrik 
Strand, sång. Onsd 29/1 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 22/1 kl 19, Försam-
lingsforum: ”Tro,dop och 
gemenskap”. Tors 23/1 kl 
19.30, Körövning. Sönd 
26/1 kl 11. Gudstjänst  
Församlingsrådet m fl. 
Servering. Kl 18.30, Tonår. 
Månd 27/1 kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tisd 28/1 kl 10, 
Tisdagsbön.

PREDIKOTURERDÖDA

DÖDSFALL

Hertha Andersson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1946 
och efterlämnar Rune samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Bojan Berg, Bohus har avli-
dit. Född 1917 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

JORDFÄSTNINGAR

Birgit Gustafsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
15 januari begravningsguds-
tjänst för Birgit Gustafsson, 
Alafors. Officiant var kom-
minister 
Per-Martin Andersson.

Barbro Holmqvist. I 
Nödinge kyrka hölls torsda-
gen 16 januari begravnings-
gudstjänst för Barbro Holm-
qvist, Nödinge. Officiant var 
komminister Reine Bäck.

Urban Claesson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
17 januari begravningsguds-
tjänst för Urban Claesson, 
Hamnen. Officiant var 
Renny Olausson.

Lennart Jacobsson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
17 januari begravningsakt 
för Lennart Jacobsson, 
Skepplanda. Officiant var 
Johan Ekstedt.

TACK

TILL mINNE

Till alla Er som på 
olika sätt deltagit vid

bortgången av vår Kära

Sigrid Larsson
vill vi framföra vårt

varma tack. Tack även
för alla blommor vid
hennes bår, många

minnesgåvor till
Katumbas vänner samt
för personlig närvaro.

MONICA och

LARS GUNNAR

med familj

MARGARETA

Julia, John

Vår älskade

Hertha

Andersson

* 14 december 1946

har idag stilla somnat in

Skepplanda
14 januari 2014

RUNE
BOB och ANIKÒ

Emilia, Viktoria

ANN-SOFIE och PELLE

Tobias, Jonathan

ULF och ULRICA

Alexander, Rasmus

Oscar, Kevin

SUSANNE, ANKI

BIRGITTA, LOTTA

med familjer

Släkt och vänner
 
Det finns ingen sten så 

tung 

som sorgen vi känner 

Det finns ingen ros så 

vacker 

som minnena av Dig 

 

  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
7 februari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

 till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 4 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,
tel. 020-59 59 59.

Vår älskade lilla
Mamma, Mormor

och Farmor

Bojan Berg

* 3 december 1917

har i dag efter ett långt
liv stilla insomnat

Bohus
13 januari 2014

BENGT-ÅKE och

GUNILLA

GUN-BRITT

LARS-ERIK och

MARGARETA

LARS-OLOF

Barnbarn med familjer

Övrig släkt och vänner
 
Du gav oss det bästa 

som livet kan ge 

Du gav oss Din trygga 

och varma hand 

Så snar till hjälp så ofta 

den hann 

Tack för all godhet, all 

kärlek vi fick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Vi ville så gärna behålla 

Dig kvar 

Men Din stund på 

jorden fullbordad var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
7 februari kl. 11.00 i

Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
tisdagen 4 februari.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockareängen, avd.
Söderäng för kärleksfull

omvårdnad av Bojan.

Till minne av
vår pappa

Alf Jigfelt

Ett år har gått sedan
du lämnade oss och
saknaden är så stor!

Du finns i våra hjärtan
älskade pappa.

Barnen med familjer

Himlen har fått
ännu en ängel

Bojan Berg
* 3/12 1917

Bohus/Klockareängen
13 januari 2014

Vår lilla mormor och 
gammelmormor,

så innerligt älskad,
för alltid saknad.

LOTTA
med familj

Vår käre

Gert Eng
* 30 augusti 1939

har idag stilla insomnat.
I ljust minne bevarad.

Nol 12 december 2013

Familjen

Släkt och vänner

Vila i frid hjärtat

Begravningsakten äger
rum i Starrkärrs kapell

tisdag 14 januari kl.11.00.
Efter akten inbjuds 

till minnesstund i
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till
Bybergs Begravningsbyrå

tel. 0322-611441 senast
tisdag 7 januari. Istället

för blommor tänk på
Cancerfonden, 
tel. 020-595959.

Korrektur
Göteborgs-Posten

Korrektur och pris godkänt av

nummer 03         vecka 04| 37familj

Mats Sandberg
031-355 40 18

Gillis Edman Begravning och Familjerätt • 031-355 40 00 • 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.

 Begravningar • Juridik • Gravstenar • Transporter

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS
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Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Musikgudstjänst 26 januari
Surte kyrka 17.00
Åke Andreasson 
Katarina Masko - sång, Vladimir Masko - piano. Musik av S.Rachmaninov, P. 
Tjajkovskij, N.Rimskij-Korsakov och M.Mussorgskij

Onsdagsträff 29 januari
Surte församlingshem 14.00
Ukulelegruppen ”4 strängar i rött & lila”. Fika.

Gemenskapsträff 30 januari
Bohus servicehus 15.00
Senaste nytt om Lina Sandell - Elise Friman. Fika.

Alla är välkomna!

NÖDINGE. I helgen var det 
många skidsugna som kom till 
OK Alehofs konstsnöspår i 
Nödinge. 

Redan förra tisdagen blev 
400 meter enkelpår färdigt 
vid Dammekärr i Nödinge. 
Snökanonerna hade då gjort 
sitt och klubbens ideella krafter 

hade hunnit köra ut snö och 
preparerat spåret. 

– Nu hoppas vi på ytterliga-
re någon eller några köldknäp-
par med lite ordentlig kyla så 
att vi kan förlänga spåret och 
bredda det till dubbelspår, 
säger Kjell Torberntsson 
i klubbens spår- och ma-

skingrupp.
– Förra säsongen hade 

vi åkbart redan i början av 
december vilket är ovanligt 
tidigt, men även om de senaste 
vintrarna varit relativt kalla och 
snörika kom kylan sent även för 
tre år sedan, så än är det inte 
för sent, avslutar Torberntsson.

Året som gick blev ett 
nytt framgångsrikt år 
för Smyrna Second 

Hand.
Över 330 000 kronor 

kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika delar 
av världen.  

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån för 
speciella insamlingsaktioner, 
som till exempel Världens 
Barnsinsamlingen i oktober 
och avslutningslördagen, 
då försäljningen gick till 
PMU-Interlifes projekt 
för stöd till barn i U-land 
med funktionsnedsättning, 

”de gömda barnen”. Under 
vårmarknaden i Älvängen 
skedde försäljningen till för-
mån för VAKNA-projektet i 
Moldavien. 

Akut nödlidande 
människor, som flykting-
situationen i Syrien och i 
samband med tsunamikata-
strofen på Filippinerna har 
fått de största bidragen. Ett 
annat prioriterat område 
under året har gällt insatser 
för att nedbringa mödra-
dödligheten i Kongo och 
Tanzania. Detta, som är det 
av FN:s millenniemål som 
vi är längst ifrån att hinna 
uppfylla, innebär en bred 

satsning på att utbilda by-
barnmorskor. Andra länder 
som fått hjälp är bland annat 
Uganda, Thailand, Sydsu-
dan, Sri Lanka och Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att 
bygdens folk frikostigt 
skänkt överblivna pryd-
nads- och nyttosaker, kläder, 
skor, böcker, möbler med 
mera, många gånger riktiga 
dyrgripar, som andra nöjda 
köpare burit hem. Men inte 
minst tack vare ett 40-tal 
eldsjälar från flera försam-
lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för 
alebornas fortsatta stöd. 
Om Du vill skänka lite mer 
skrymmande möbler är det 
bäst höra av Dig först per 
telefon, så vi kan planera 
utrymmet. Inlämning sker i 
butiken tisdagskvällar.

Nu på lördag öppnar vi 
på nytt och har då fyllt upp 
butiken med nya intressanta 
prylar. Denna dag sker hela 
försäljningen till förmån 
för Syrienflyktingar som 
befinner sig i läger i grann-
länderna, där tillvaron under 
vintermånaderna är extra 
bekymmersam.

Daniel Höglund

BETRAKTELSE

Vi har nyss firat jul 
med mycket sång 
och musik i kyrkor 

och hem, som handlar om 
Jesu födelse i Betlehem. I 
en enkel krubba i ett stall 
födde Maria världens fräl-
sare Jesus Kristus. I samma 
område fanns herdar som 
vaktade sina får då en ängels 

ljus kringstrålade dem och 
talade om en stor glädje till 
allt folket. 

Herdarna blev sedan vi-
sade av ängeln var det ny-
födda Jesusbarnet i krubban 
låg. Samtidigt med ängeln 
sågs en stor himmelsk härs-
kara som lovade Gud och 
sade: Ära vare Gud i höjden, 
och frid på jorden, bland 
människor till vilka Han har 
behag. Luk. kap. 2. v. 7-14. 

Jesus växte upp i ett hem 
där man tillbad Gud och 
deltog i gudstjänster som 
det var undervisning om det 
som profeterna hade förut-
sagt skulle ske. Nu sitter Je-

sus själv med och lyssnar till 
det som han själv snart skall 
undervisa om.

Bibeln talar om fortsätt-
ningen av Jesu liv på jorden 
och om alla under och teck-
en som folket fick se och 
uppleva i vardagen. Men det 
viktigaste för Jesus var att 
människorna tog emot bud-
skapet om frälsning, rening 
och omvändelse till ett nytt 
liv. 

Nu har vi gått in i ett nytt 
år med förväntningar om 
vad? Som det ser ut i värl-
den idag är det långt ifrån ro 
och frid. Krig, jordbävning-
ar, flodvågor, hungersnöd, 

våldshandlingar med mera. 
I bibeln står det skrivet 

om just detta som vi nu hör 
och ser kommer att ske inn-
an Jesu återkomst till jorden. 
Därför är det viktigt att tacka 
och tro, öppna sitt hjärta och 
sinne för frälsningens gåva i 
Jesus Kristus Guds Son. 

I denna gåva finns inget 
hat eller avund till sin nästa, 
men där finns den rena, san-
na kärleken.

Inga-Lill & bengt-Arne Nordh
Pingstkyrkan Bohus

Gott nytt år med önskan om Guds välsignelse!

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

En samtalskväll om vad som händer i oss då 
Europas fattiga tigger vid vår matbutik. 
Vad känner vi? 
 Vad vet vi? 
  Vad gör vi?
Nols kyrka tisdagen 28 januari kl 18.30.

Välkomna!

Nöden 
vid matbutiken!

Förmiddagscafé 23 januari – Musikalpärlor
Caféts gäster är Iwar och Eva Bergqvist som till vardags arbetar 
bla. på Göteborgsoperan. De kommer att sjunga musikalmusik för  

oss och Sabina Nilsson ackompanjerar. 

Starrkärrs församlingshem kl 10.00-12.00

Smyrna Second Hand öppnar igen
– Insamling till förmån för Syrienflyktingar

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
25 JANUARI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 25 januari kl 10-13

 

Denna lördag sker försäljningen till 

förmån för Syrienflyktingarna.
 

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

Välkommen att fynda!

Efterlängtade skidspår 
i Dammekärr

Claes Dahlberg drar, tätt följd av Fredrik Sturesson, på konstsnöspåret i Dammekärr.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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 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

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 21/1 kl 8-9, Bön. Onsd 
22/1 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 23/1 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (8-12 år) - ter-
minsstart. Fred 24/1 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt) 
- tema: Steady. Lörd 25/1 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 26/1 kl 14, Års- och admi-
nistrationsmöte. Smyrnakören. 
Servering. Månd 27/1 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 28/1 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
grupp.

Guntorps missionskyrka
Onsd 22/1 kl 18.30, Spårar 
/ UpptäckarScout Termin-
sstart  Lördag 25 jan. 18.30 
Tonår med snack inför Års-
mötet, film. Sönd 26/1 kl 10, 
SMU:s Årsmöte. Onsd 29/1 
Tonår - ÄventyrarScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 22/1 18:30. Tonår. 
Tidningsleken och Norsk 
kurragömma. Onsd 22/1 
21:00. Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Sönd 
26/1 11:00. Gudstjänst. Lars 
Olsson. Lerum Surte Symp-
honic Band. Enkelt fika. 
Månd 27/1 19:00. Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 29/1 
18:30. Tonår. Semmelbak. 
Onsd 29/1 19:00. Gemen-
sam bön i Surte kyrka.
Onsd 29/1 21:00. Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen!  
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 23/1 Starrkärrs för-
samlingshem 10-12, För-
middagscafé. Vi gästas av 
Iwar och Eva Bergqvist som 
till vardags arbetar på bla. 
Göteborgsoperan. Vi får 
lyssna till ”Musikalpärlor”. 
Nols kyrka 18.30 Vecko-
mässa, Nordblom. Sönd 
26/1 Älvängens kyrka 11.00 
Mässa, Andersson. Nols 
kyrka 11.00 Mässa, Nilsson.
Kilanda kyrka 18.00 Kvälls-
mässa, Andersson. Onsd 
29/1. Älvängens kyrka 19.00 
Taizémässa, Andersson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 26/1 kl 
10, Gudstjänst R Olausson. 
Hålanda sönd 26/1 kl 12, 
Mässa R Olausson. S:t Peder 
sönd 26/1 kl 10, Mässa Wet-
terling. Månd 27/1 kl 11-13, 
Måndagscafé. Kl 17.30-
19, Bön. Tisd 28/1 kl 18, 
Kvällsbibelskola J Imberg. 
Ale-Skövde sönd 26/1 kl 
12, Mässa Wetterling. Tung 
sönd 26/1, se övriga.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
Fred 24/1 kl 10, Surte kyrka 
vardagsgudtjänst för stora 
och små. Å.Andreasson. 

Sönd 26/1 kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa Å.Andreasson. 
Kl 17.00 Surte kyrka Musik-
gudstjänst Å.Andreasson. 
Onsd 29/1 kl 19, Surte kyrka 
Ekumensk bön Å.Andreas-
son.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 22/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 26/1 
kl 11, Gudstjänst med Patrik 
Strand, sång. Onsd 29/1 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 22/1 kl 19, Försam-
lingsforum: ”Tro,dop och 
gemenskap”. Tors 23/1 kl 
19.30, Körövning. Sönd 
26/1 kl 11. Gudstjänst  
Församlingsrådet m fl. 
Servering. Kl 18.30, Tonår. 
Månd 27/1 kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tisd 28/1 kl 10, 
Tisdagsbön.

PREDIKOTURERDÖDA

DÖDSFALL

Hertha Andersson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1946 
och efterlämnar Rune samt 
barn med familjer som när-
mast sörjande.

Bojan Berg, Bohus har avli-
dit. Född 1917 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

JORDFÄSTNINGAR

Birgit Gustafsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
15 januari begravningsguds-
tjänst för Birgit Gustafsson, 
Alafors. Officiant var kom-
minister 
Per-Martin Andersson.

Barbro Holmqvist. I 
Nödinge kyrka hölls torsda-
gen 16 januari begravnings-
gudstjänst för Barbro Holm-
qvist, Nödinge. Officiant var 
komminister Reine Bäck.

Urban Claesson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
17 januari begravningsguds-
tjänst för Urban Claesson, 
Hamnen. Officiant var 
Renny Olausson.

Lennart Jacobsson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
17 januari begravningsakt 
för Lennart Jacobsson, 
Skepplanda. Officiant var 
Johan Ekstedt.

TACK

TILL mINNE

Till alla Er som på 
olika sätt deltagit vid

bortgången av vår Kära

Sigrid Larsson
vill vi framföra vårt

varma tack. Tack även
för alla blommor vid
hennes bår, många

minnesgåvor till
Katumbas vänner samt
för personlig närvaro.

MONICA och

LARS GUNNAR

med familj

MARGARETA

Julia, John

Vår älskade

Hertha

Andersson

* 14 december 1946

har idag stilla somnat in

Skepplanda
14 januari 2014

RUNE
BOB och ANIKÒ

Emilia, Viktoria

ANN-SOFIE och PELLE

Tobias, Jonathan

ULF och ULRICA

Alexander, Rasmus

Oscar, Kevin

SUSANNE, ANKI

BIRGITTA, LOTTA

med familjer

Släkt och vänner
 
Det finns ingen sten så 

tung 

som sorgen vi känner 

Det finns ingen ros så 

vacker 

som minnena av Dig 

 

  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
7 februari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

 till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 4 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,
tel. 020-59 59 59.

Vår älskade lilla
Mamma, Mormor

och Farmor

Bojan Berg

* 3 december 1917

har i dag efter ett långt
liv stilla insomnat

Bohus
13 januari 2014

BENGT-ÅKE och

GUNILLA

GUN-BRITT

LARS-ERIK och

MARGARETA

LARS-OLOF

Barnbarn med familjer

Övrig släkt och vänner
 
Du gav oss det bästa 

som livet kan ge 

Du gav oss Din trygga 

och varma hand 

Så snar till hjälp så ofta 

den hann 

Tack för all godhet, all 

kärlek vi fick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Vi ville så gärna behålla 

Dig kvar 

Men Din stund på 

jorden fullbordad var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
7 februari kl. 11.00 i

Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
tisdagen 4 februari.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockareängen, avd.
Söderäng för kärleksfull

omvårdnad av Bojan.

Till minne av
vår pappa

Alf Jigfelt

Ett år har gått sedan
du lämnade oss och
saknaden är så stor!

Du finns i våra hjärtan
älskade pappa.

Barnen med familjer

Himlen har fått
ännu en ängel

Bojan Berg
* 3/12 1917

Bohus/Klockareängen
13 januari 2014

Vår lilla mormor och 
gammelmormor,

så innerligt älskad,
för alltid saknad.

LOTTA
med familj

Vår käre

Gert Eng
* 30 augusti 1939

har idag stilla insomnat.
I ljust minne bevarad.

Nol 12 december 2013

Familjen

Släkt och vänner

Vila i frid hjärtat

Begravningsakten äger
rum i Starrkärrs kapell

tisdag 14 januari kl.11.00.
Efter akten inbjuds 

till minnesstund i
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till
Bybergs Begravningsbyrå

tel. 0322-611441 senast
tisdag 7 januari. Istället

för blommor tänk på
Cancerfonden, 
tel. 020-595959.

Korrektur
Göteborgs-Posten

Korrektur och pris godkänt av

nummer 03         vecka 04| 37familj

Mats Sandberg
031-355 40 18

Gillis Edman Begravning och Familjerätt • 031-355 40 00 • 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.

 Begravningar • Juridik • Gravstenar • Transporter

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS
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Hipp Hipp Hurra!
För våra gulliga barnbarn 

som snart fyller år.
Linnea 5 år 21/1
Melwin 7 år 23/1

Kram Farmor & Farfar

Vi vill gratulera
Erik Karlsson

på 9-Årsdagen 25/1
Ha en riktigt bra födelsedag 
önskar Mormor och Morfar.

50-årig bröllopsdag
firar vi 25 januari

Vi älskar i nöd o lust
Vi delar glädje o sorg
Vi är varandra trogna

Vi älskar varandra
Stig o Lisbeth

Grattis
Alma

3 år 22/1
önskar Mormor, Morfar, 
Moster, Hugo, Mamma, 
Pappa, Elias och Wilmer

Grattis älskade
Tove

som blev storasyster till 
en liten pojk den 6/1 och 

fyllde 4 år den 9/1.
Många kramar från mamma 

Elin Forsman och pappa 
Dennis Andersson

Grattis Prinsessan
Linnéa Rutgersson

i Bohus som fyller 2 år 
den 23/1. Önskar

Mamma, Pappa och stora-
systrar Emelie och Frida

Hurra för
Sussi

på din 29-årsdag
den 21 januari!

Många grattiskramar
från dina kurrar

Grattis till våra älsklingar
Linnea 5 år 21/1

och Melvin 7 år 23/1
Kramar från

mamma och 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

Flickcykel 24” passar 7-10 
åring.

tel. 0707-43 58 00

SÄLJES
Hus säljes i Nödinge. Fyrklö-
vergatan 32 (rött hus) till för-
delaktigt pris, 1 650 000 
kr. Boyta 103m2. 3 sovrum, 
allrum + kök, 2 st WC. Garaget 
renoverat till sovrum (under 
byggnad). Carporten kan med 
fördel byggas om till garage i 
framtiden.
tel. 0700-35 60 53

Vinterdäck dubb har gått en 
säsong till Volvo 855.
tel. 0705-64 05 06

Torr Svensk Björkved, 60 liters 
säck 100.-. Fri leverans inom 
Ale kommun
tel. 0706-59 50 84

Torr ved!
tel. 0722-66 77 79

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
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

Kvinna 62 år söker prome-
nadvänner för raska promena-
der 2-3 ggr/veckan. Nol med 
omnejd.
tel. 0703-54 72 80

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

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

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:
• Stöd från din personliga 
wellness-coach. • Utbildning 
om näring och hur man äter 
rätt för för långvarig vikt-
kontroll. • Tillfällen att träffa 
likasinnade människor varje 
vecka. •Inspiration i en rolig 
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

Till alla frivilligarbetare 
som gör en underbar insats 
för våra pensionärer som 
bor på Klockareängen, Vika-
damm, Björkliden, Backa-
vik och Fridhem riktar vi 

ett stort TACK för all den tid 
ni lägger ned. Vi ser fram 
emot ett fortsatt bra samar-
bete under 2014, säger per-
sonal och enhetschefer på 
ovan nämnda boenden.

All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Karl-Lennart Johansson
Hålanda

All  ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Thortsten Johansson

UNDANBEDES

GRATTIS

TAck

Välkommen lilla Mikaela. 
Född 13 november.

Grattis till hennes stolta 
bror Cevin, mamma Hanna 

o Pappa Andres.
Önskar mormor o morfar.

föDDA

vecka 04         nummer 03|38 övriga annonser
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som snart fyller år.
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Vi vill gratulera
Erik Karlsson

på 9-Årsdagen 25/1
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önskar Mormor och Morfar.

50-årig bröllopsdag
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Vi älskar i nöd o lust
Vi delar glädje o sorg
Vi är varandra trogna

Vi älskar varandra
Stig o Lisbeth

Grattis
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3 år 22/1
önskar Mormor, Morfar, 
Moster, Hugo, Mamma, 
Pappa, Elias och Wilmer
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möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

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

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:
• Stöd från din personliga 
wellness-coach. • Utbildning 
om näring och hur man äter 
rätt för för långvarig vikt-
kontroll. • Tillfällen att träffa 
likasinnade människor varje 
vecka. •Inspiration i en rolig 
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

Till alla frivilligarbetare 
som gör en underbar insats 
för våra pensionärer som 
bor på Klockareängen, Vika-
damm, Björkliden, Backa-
vik och Fridhem riktar vi 

ett stort TACK för all den tid 
ni lägger ned. Vi ser fram 
emot ett fortsatt bra samar-
bete under 2014, säger per-
sonal och enhetschefer på 
ovan nämnda boenden.

All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Karl-Lennart Johansson
Hålanda

All  ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Thortsten Johansson

UNDANBEDES

GRATTIS

TAck

Välkommen lilla Mikaela. 
Född 13 november.

Grattis till hennes stolta 
bror Cevin, mamma Hanna 

o Pappa Andres.
Önskar mormor o morfar.

föDDA
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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.

jAcKA INGÅR!

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLuBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!

ALLA KLuBBAR
ALLA AKTIVITETER
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