
Krogen tvingas 
stänga

Nätbutik med 
kläder från förr

Publikfest med 
Mesta Mästarna

Maria Hedqvist, verksamhetschef Bohuspraktiken, Kicki Hedrén, distriktssköterska BVC, Marie Albinsson, förskollärare, 
Annika Carlsson, distriktssköterska BVC, Eva Gundahl, familjebehandlare, Jarl Karlsson, Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Boel 
Holgersson, ordförande Rådet för Trygghet och Hälsa, Elena Fridfelt, ordförande Utbildningsnämnden, samt Juanita Bjursell, 
barnmorska MVC, knöt band och symboliserade samverkan mellan de olika enheterna som utgör Älvbarnens Familjecentral.
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HONDA CIVIC 2.2  Diesel Lifestyle

Förr: 256.400:- Nu: 199.900:-  

Göteborgsvägen 98, 445 55 SurteÖppettider: 
Mån - Fre 09.00-18.00
Lör 11.00-15.00

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

HONDA CIVIC 2.2 Diesel Lifestyle

Förr: 256.400:- Nu: 199.900:- 

SPARA 
57.500:-

Bränsledeklaration: 4,5 L/100km,  119g CO2/km
Bilen på bilden är extrautrustad

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

Tel: 0303-74 64 71

www.alvangensfrisorteam.se

Välkommen 
in till oss!

Säkra siffror till fast pris!
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Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se

Udda hatthyllor och 
diverse hushålls- 

produkter reas ut!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

varje dag
matglädje

Gäller 29/1–2/2

KLIPP!

LAXFILÉ
Ica 560g. Fryst 4-pack

Jfr. pris 89,11/kg 
Max 2 köp/hushåll 

4990
/st

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Mer kunskap, 
mindre 
klasser!

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se



Att stänga sjötrafiken 
mellan Göteborg och 
Vänern låter som en 

utopi och minst sagt otänk-
bart. Ändå är det faktiskt ett 
av alternativen som utreds 
just nu. Detta för att någon 
som anser sig ha kommit på 
att nuvande Götaälvbro som 
snart tjänat ut bäst ersätts 
med en lägre bro. Så kan 
det gå när kronor och ören 
ska utgöra den självklara 
grunden för våra beslut. 
Hur vore det att använda en 
annan del av huvudet när vi 
beslutar om vår gemensam-
ma framtid?

Sjöfarten mellan Göte-
borg och Vänern handlar på 
ytan om transporter, miljö 
och arbetstillfällen. Dyker 
du djupare i frågan åter-
finns betydligt mer. En av 
jordens största näringar är 
till exempel turismen. Där 
har Sverige mer att hämta, 
men skulle slussarna stänga 
2030 slår vi också igen 
dörrarna till båtturismen 
längs Göta älv, Trollhätte 
kanal, Vänerns orter, Göta 
kanal och Stockholm. Vad 
den omsätter idag kan jag 
inte ens föreställa mig, men 
hundratals miljoner talar vi 
säkert om. Att med denna 
vetskap diskutera huruvida 
en bro ska vara 13 eller 19 
meter hög, om slussarna i 
Trollhättan ska stängas eller 
byggas om känns mer eller 
mindre korkat. Med hopp 

om att korkade människor 
flyter bättre än andra finns 
det kanske ändå hopp om att 
det definitiva beslutsförsla-
get kommer att se annor-
lunda ut. 

Att inte bevara en farled 
mellan Göteborg, Vänerns 
samhällen och Stockholm 
känns helt omöjligt att 
ens argumentera för. Det 
går inte ihop, inte ens om 
du bara diskuterar kronor 
och ören. Förlusterna blir 
enorma och sårbarheten lika 
stor. Att förlägga all tung 
transport till en överbelastad 
järnväg kan knappast anses 
som ett genidrag.

Problematiken har 
aktualiserats på grund av 
debatten om vilken höjd en 
ny Götaälvbro i Göteborg 
ska få. Hur det nu ens kan 
diskuteras... Men det finns 
ytterligare bekymmer. Slus-
sarna i Trollhättan har gjort 
sitt 2030 enligt Trafikverkets 
beräkning. Här finns 
två alternativ, att stänga 
kanalen eller bygga nya 
slussar. Enligt mig är det 
också en ren provoka-
tion. Det finns nämligen 
bara ett alternativ – och 
att stänga dörrar har 
aldrig varit ett sådant. 
Utveckling bygger på att 
bygga nya broar som inte 
begränsar framkomlighet 
och att öppna dörrar till 
fortsatt entreprenörskap. 
Orterna längs Vänern lär 

säkert vara intresserade av 
att få delta i debatten, liksom 
det lokala näringslivet. 
Tryggt förvissad om att de-
mokratin fortfarande regerar 
är jag övertygad om en fram-
tid för Vänersjöfarten.

Ale kommun missade 
chansen att sprida vetska-
pen till potentiella invånare 
när Sveriges handbollselit 
möttes i Ale gymnasium 
på fredagskvällen. Det var 
ett gyllene tillfälle att hälsa 
göteborgarna välkomna 
till framtiden, men jag såg 
ingen kommunrepresentant 
där. Stora publika event ska 
naturligtvis tas till vara på. 
Nästan samtliga kommen-
terade att ”här har det hänt 
grejer”, ”jag höll på att köra 
vilse, jag har inte varit i Nö-
dinge på 15 år!”. Dessutom 
förvånades alla över hur nära 
Göteborg vi kommit – i tid 
förstås.

Korkade idéer

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
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PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
Onsdag 12 februari kl. 15.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar

Kaffe med semla

Bannuwakören underhåller

Lotterier

Varmt Välkomna!

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 1 feb kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare. 3 Workshop. Fri Entré 

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

400 kr inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

ÅRSMÖTE
ALE-JENNYLUNDS

 RIDKLUBB
Söndag 23 februari
Kl 1600 - Föreläsning Jonas Moquist
Kl 1800 - Årsmöte Hjärtligt välkomna!

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
Onsdag 12 februari kl. 15.00

i Medborgarhuset, Ledet

Parentation

Sedvanliga mötesförhandlingar

Kaffe med semla

Bannuwakören underhåller

Lotterier

Varmt Välkomna!

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Tisdag 11/2 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Ansvarig utgivare Alekuriren

0704-92 35 07 perra@alekuriren.se
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

Boka nu!

Mer än bara lokaltidning
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mening att rusta upp lokalen 
heller. 

Kommunen hjälpsam 
Både Dragan Miladinovic 
och restaurangägaren Zden-
ko Jelacis är tacksamma för 
att kommunen lät dem slippa 
de tre uppsägningsmånader-
na, vilket hade resulterat i en 
ännu större ekonomisk be-
lastning. 

– De har hjälpt oss att 
komma härifrån med så lite 
skulder som möjligt och det 
är vi tacksamma för, säger 
Dragan.

Zdenko, som tillsammans 
med hustrun Anita har dri-
vit verksamheten sedan 2006 
menar att det gått upp och 
ner.

– Det gick ganska bra i 
början och även under ut-
byggnaden av motorvägen, 

men sedan en tid tillbaka har 
det gått ner. Vi hoppades på 
att kunna fortsätta, men det 
är svårt att få folk till restau-
rangen på lördag och söndag. 
Vi vill tacka Ale kommun som 
ställt upp för oss och alla våra 
gäster genom åren. 

I höstas köpte kommunen 
in hela fastigheten där även 
konditoriet Cederleüfs och 
Svenheimers samt yogastudi-
on Andrum hyr in sig. Huset 
kommer så småningom att 
rivas för att lämna plats åt ny-
byggnation, men än så länge 
löper kontrakten på tillsvida-
re med 9 månaders uppsäg-
ning.

Vad som nu händer med 
den snart tomma lokalen i 
bottenvåningen är oklart, 
men någon ny hyresgäst är 
inte aktuellt. 

– Kan inte de driva restau-
rangen så kan ingen annan 
göra det heller. Det blir en 
tom lokal om inte kommunen 
har behov av den, säger Lars 
Lindström, mark- och explo-
ateringschef. 

Trots att Dragan Miladi-
novic karriär som krögare i 
Älvängen blev kort är han 
inte bitter. 

– Livet går vidare. Jag 
valde att satsa här för att jag 
var entusiastisk över vad man 
kunde göra med stället, men 
nu går jag vidare. Jag har inte 
varit arbetslös en dag sedan 
jag kom till Sverige från Kro-
atien för 30 år sedan och det 
ska nog lösa sig den här gång-
en också. Det gäller bara att 
anpassa sig efter arbetsmark-
naden och ta de jobben som 
finns. En tanke är att försöka 
öppna en restaurang i Norge, 
alternativt starta ett tjänstefö-
retag här i Sverige där jag får 
användning av mina erfaren-
heter som hantverkare, vi får 
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JOHANNA ROOS

Slutlunchat på La Plaza

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 11 februari sammanträder regionfullmäktige 
i Vänersborg. Under sammanträdet kommer bland annat 
Vårdval Rehabilitering inom primärvården att behandlas. 

Tid: Tisdagen den 11 februari kl. 09.30 
Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf 
eller beställas hos regionkansliet på Residenset i Vänersborg på 
telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är 
mycket välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet via 
www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i Västra 
Götaland.

ÄLVÄNGEN. Fredagen 
den 31 januari serveras 
den sista lunchen på La 
Plaza innan restaurang-
en stänger för gott 1 
februari.

– Vi lever bara på lun-
cherna och det går inte 
ihop ekonomiskt, säger 
Dragan Miladinovic, 
som tog över driften i 
december.

Lönsamheten har sedan en 
tid tillbaka dalat rejält för La 
Plaza. När Dragan Miladino-
vic tog över driften av restau-
rangen 1 december hoppades 
han på att utökade öppettider 
på kvällar och helger skulle 
locka fler besökare, men nu 
ger han upp.

– De kvällar vi haft öppet 
har det varit fem personer 
i lokalen, dessutom samma 
varje gång. Jag funderade ett 
tag på om man skulle ordna 
till exempel trubadurkvällar, 
men även det hade blivit för 
stora utgifter för att det skulle 
gå ihop. 

Att enbart leva på luncher-
na menar han inte är ekono-
miskt hållbart för restaurang-
en och dessutom betalar långt 
ifrån alla gäster fullpris.

– Av våra 60-70 lunchgäs-
ter är det bara drygt hälften 
som betalar ordinarie pris, 

resten har någon form av ra-
batt. I lunchen ska allt ingå 
och i bästa fall går vi plus mi-
nus noll. Jag ser ingen annan 
utväg än att stänga, även om 
det så klart är tråkigt. 

Han menar att det inte 
bara är hyran som blev för 

hög, utan även kostnaden för 
att värma upp lokalen. 

– Jag har en elräkning på 
8000 kronor i månaden. Det 
är ett gammalt hus och det 
drar kallt från både fönster 
och dörrar. Eftersom det 
snart ska rivas finns det ingen 

Svårigheten att locka gäster 
till restaurangerna på kväl-
lar och helger verkar vara 
genomgående i kommunen. 

Jannike Åhlgren men-
ar att trenden till stor del 

hänger ihop med vilken typ 
av bostäder man väljer att 
bygga. 

– Traditionen i Ale är 
att bygga små villor som 
lockar unga människor och 

framför allt barnfamiljer. 
De som har tid, resurser 
och möjlighet att gå ut och 
äta är främst 55 plus och de 
har hittills inte varit en mål-
grupp för bostadsbyggan-
det, men det är på väg att 
ändras. Som en konsekvens 
av den nya centrumplane-
ringen med fler lägenheter 
kommer det också att ges 
ett bättre underlag för res-
taurangerna.

Vad kommunen kan göra 
för att stötta näringsverk-
samheten inom branschen 
menar hon är en svår fråga.

– Det är jättetråkigt att 
det är så svårt att driva. Man 
kanske kan fundera kring 
närproducerat och titta på 
vilka tjänster man skulle 
kunna koppla på, men det 
är en svår fråga. 

JOHANNA ROOS

Varför har restauranger svårt att överleva i Ale?
ALE. La Plaza är långt ifrån den första restaurang-
en i Ale som fått kämpa för sin överlevnad. 

Näringslivschef Jannike Åhlgren tror dock på 
ett trendbrott i framtiden, genom att bostäder för 
nya målgrupper byggs.

– Restaurangen 
stänger den  
1 februari

Kort karriär. Redan två månader efter att Dragan Miladinovic tog över driften av La Plaza stänger nu restaurangen. ”Jag ser ingen annan 
utväg än att stänga, även om det så klart är tråkigt”, säger han. Huset på Torggatan kommer att rivas inom en oviss framtid för att lämna 
plats åt nybyggnation.
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BOHUS. Bohus centrum 
har blivit en ny knut-
punkt för kollektivtra-
fiken. 

Ändå kan man varken 
köpa biljett eller ladda 
sitt färdkort på orten.

Enligt Västtrafik sak-
nas försäljningsställe 
som uppfyller kraven.

Att Bohus centrum har svårt 
att konkurrera som kommer-
siellt köpcentrum är ingen 
nyhet. Butiker har en efter 
en tvingats stänga till följd 
av det sviktande kundunder-
laget och gallerian har istäl-
let blivit en samlingsplats 
för verksamheter inom vård 
och hälsa. Bland annat finns 
vårdcentral, mödra- och 
barnavårdcentral, familje-
central, fotvård och apotek. 

I och med utbyggnaden 
av kollektivtrafiken har Bo-
hus blivit en knutpunkt för 
såväl buss som tågtrafik och 
hållplats för både pendel- 
och regiontåg. Därför har 

många bohusbor reagerat på 
att det inte finns någonstans 
att köpa färdbevis. Närms-
ta ställe är antingen Coop 
Konsum i Surte eller Ica 
Kvantum i Nödinge. 

Enligt Lena Jovén, kom-

munikationschef på Västtra-
fik känner man till att det 
finns ett behov.

– Vi har tidigare haft 
samarbete med Bohus ser-
vicebutik, men det fick vi ty-
värr avsluta i juni förra året 

eftersom de inte uppfyller 
alla kriterier. Vi har tittat på 
andra alternativ och målsätt-
ningen är att hitta ett nytt 
försäljningsställe. 

JOHANNA ROOS

Många tåg men inga biljetter

Efterlyser försäljningsställe. Bohus har blivit en knutpunkt för kollektivtrafiken, men det finns ingen-
stans att köpa biljett eller ladda sitt färdkort.
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Waldorfskolan i Kungälv

Den lilla skolan med det stora hjärtat
och goda bemötandet

Välkommen på

Öppet Hus
OBS! Tryckfelsnisse var framme  
i tidigare annons! Rätt datum är

Torsdag 30 januari  
kl 18-20

En bra skola väljer  
man bara en gång!

Tvetgatan 9, Kungälv

0303-636 70
www.fredkullaskolan.se

ÅRSMÖTE
Tors 20 feb 2014 kl 18.30

Industrivägen 4 Nol 

Sedvanliga årmöteshandlingar. 
Information om avslutade och nya projekt. 

För deltagande krävs medlemskap. 
(kan lösas vid entrén) 

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE
KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA

Kallar till årsstämma
Torsdag den 20 mars 2014, kl 19.00

Plats: Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund
Röstberättigad är medlem med legitimation

 samt fullmakt från icke närvarande andelsägare  
(gäller även sambo/make/maka).

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda
Senast den 10 februari, 2014

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING

Ale Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! 
-Styrelsen

NÖDINGE. I förra veckan 
blev det klart.

Björn Järbur fort-
sätter sitt arbete som 
kommunchef i Ale.

– Det är en spännan-
de kommun som har 
bra förutsättningar 
att fortsätta sin ut-
vecklingsresa. Vi ska 
utnyttja de möjligheter 
som den nya vägen och 
järnvägen har givit oss, 
säger Järbur till lokal-
tidningen.

Det var i maj som Björn Jär-
bur hoppade in som tillför-
ordnad kommunchef. Nu är 
det bestämt att han fortsätter 
på posten.

– Jag gick ”all in” när jag 
tillträdde den här tjänsten 
och har jobbat långsiktigt, 
som att jag skulle fortsätta 

det här arbetet även efter 
tillförordnandet.

Du är högst ansvarig 
chef för cirka 1900 med-
arbetare. Vad är roligast 
med arbetet som kom-
munchef?

– Det är att få se 
människor växa. När en an-
ställd hanterar en besvärlig 
uppgift eller svårighet och 
ändå får det att fungera. När 
hon eller han går rakryggad 
och med högburet huvud 
efter att ha gjort något som 
kommit aleborna tillgodo. 
Det är kicken i ledarskap och 
organisationsfrågor.

Har arbetet motsvarat 
den bild du hade av kom-
munchefskapet?

– Både och måste jag säga. 
Jag hade en bild av att det 
fanns en hel del problem i 
Ale. Det gör det, men det 
finns också otroligt många 
engagerade och duktiga 
medarbetare som jobbar i 
olika frontprojekt. Svårig-
heten är att de inte alltid 
hänger ihop. Vi måste få alla 
krafter att jobba i en gemen-
sam riktning. Då blir nyttan 
mycket större. Det är ledar-
skapets stora utmaning.

När du säger problem, 
vad tänker du i första 
hand på då?

– Vi ser inte de resultat i 
skolan som vi hade önskat. 
Ett annat exempel är ären-
den som bereds och hanteras 
av oss, där måste vi bli bättre. 
Det är en utvecklingsprocess 
både för tjänstemän och för 
politiker.

Vilka är dina priorite-
rade arbetsuppgifter just 
nu?

– Vi jobbar utifrån tre 
prioriterade målsättningar. 
Det handlar om att vi ska nå 
bättre resultat i skolan, öka 
folkhälsan och skapa tillväxt. 

För organisationen innebär 
det att vi måste få till stånd 
en bättre samverkan där ett 
plus ett inte bara blir två 
utan kanske tre eller fyra. Då 
krävs det att vi jobbar ihop 
inom förvaltningarna eller 
rentav med partner utanför 
vår egen organisation.

Det har varit en stor 
omsättning på chefstjäns-
temän i kommunen de 
senaste åren, hur ser du 
på det?

– Det beror på om perso-
nen väljer att gå från eller till 
ett annat arbete. Är det för 
många som söker sig bort så 
är det ett sjukdomstecken. 
Min bild är att många har 
sökt sig från Ale kommun, vi 
har tappat många kompeten-
ta medarbetare. Utmaning-
en är att få alla medarbetare 
att känna en trygghet, det 
ska vara högt i tak, man ska 
kunna ha olika uppfattning-
ar och du ska även få miss-
lyckas. Vi ska ha en tolerant 
organisation. Att man vågar 
pröva leder till utveckling 
som tar oss till nya nivåer.

Hur vill du att omvärl-
den ska uppfatta Ale?

– Som en progressiv, ut-
vecklingsinriktad kommun 
som har stort förtroende att 
sköta verksamheten. Vi ska 
lyfta fram våra värden som 
gör att man gärna vill bosät-
ta sig här.

Vad önskar du att 
personalen ska ha för 
uppfattning om sin ar-
betsgivare?

– Man ska vara stolt över 
att arbeta i vår organisation, 
att man på festen på lördag 
säger: ”Jag arbetar i Ale 
kommun och det är ett bra 
ställe att arbeta på”. Vi står 
inför en generationsväxlig 
och att vår personal pratar 
gott om sin arbetsplats är en 

förutsättning för att vi ska 
kunna locka nya medarbeta-
re till oss.

Du har ett stort idrotts-
intresse och då är frågan 

hur du tar del av OS i 
Sotji?

– I mån av tid kommer jag 
naturligtvis att följa det med 
stort intresse. Skidåkningen 

tycker jag är spännande och 
är det någon gång jag ska se 
på tv så är det väl när femmi-
len avgörs.

Kommunchefen Björn Järnbur:

”Måste få en bättre samverkan”

Björn Järbur fortsätter sitt uppdrag som kommunchef.

BJÖRN JÄRBUR

Ålder: 52.
Bor: Askim.
Familj: Fru och fyra barn.
Intressen: Sport i alla möjli-
ga former, som bland annat 
fotboll, handboll, innebandy 
och golf.
Äter helst: Hustrun Ninas 
mat. Hon är en fantastisk 
kock och lagar alltifrån 
indiskt till rätter med bara 
svenska råvaror.
Musik: Blandat. Jag gillar 
Queen, Cher, Veronica Mag-
gio och Laleh.
Favoritprogram på tv: Ser 
inte på tv, jag hinner inte 
det.
Bonusinfo: Tränar inför sitt 
livs första Vasalopp.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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På gång
Digitala tisdagar på  
Ale bibliotek, Nödinge
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4 februari kl. 14.00

 

11 februari kl. 14.00
 

18 februari kl. 14.00

 

25 februari kl. 14.00

 

4 mars kl. 14.00

 

11 mars kl. 14.00
 

18 mars kl. 14.00

 

25 mars

 

1 april kl. 14.00

 

8 april kl. 14.00
 

15 april kl. 14.00

 

22 april kl. 14.00

 

29 april kl. 14.00
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U

 Starta Företagskurs  

Frukostmöte för företagare  

 Starta Företag Dagen Göteborg   

 FemAle Kvinnliga nätverket - 

Nyföretagarinformation med Skatteverket

 Att nätverka - Qvinst - 

M

FemAle Kvinnliga Nätverket - 

T
Starta Företag Dagen -  

T  
Öppet Hus Skatteverket -

O
Grundkurs Moms - 

T
Försäljning för nyföretagare 

- 

T
Starta Företagskurs - 

O
Starta Eget introduktion

A

FemAle Kvinnliga nätverket

T
Öppet Hus Skatteverket

O
Bokförings/Ekonomikurs för Nyföretagare 

O
Starta Företag Dagen Göteborg  

O
Deklarera din enskilda Firma  

T
Starta Eget introduktion

T
Galakväll för företagare i Ale Kommun

M
Starta Företagskurs

T
Värdskapsutbildning

 
 

Fullständigt program för hela våren hittar du på

www.ale.se/foretagare

 

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.

Tisdagar, jämna veckor, med start 4 februari.
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Veckan innan jul drabbades stora delar av Jämtland och Västernorrland av 
stormen Ivar. Tusentals hushåll blev utan ström, många var utan både ljus 
och värme.
Att vi behövde hjälp för att våra kunder skulle få strömmen tillbaka till jul 
var uppenbart.
 
Med denna annons vill vi rikta ett stort tack till Ale El, Göteborg Energi, 
Härryda Energi och Kungälv Energi som skickade fullt utrustade arbetslag 
för att bistå oss i vårt röjningsarbete. Ett speciellt tack till era elmontörer 
och deras familjer som ställde upp för oss och våra kunder i juletider.
Tack för ert engagemang!
 
Med hälsningar från medarbetare
 
Jämtkraft Elnät AB

Tack för all hjälp!

JAMTKRAFT.SE

NÖDINGE. Backaviks 
äldreboende öppnar nu 
upp sin fjärde och sista 
avdelning och välkom-
nar 10 nya hyresgäster.

– Det känns så kul 
att äntligen få utnyttja 
hela vår potential, säger 
enhetschefen Eva Lans 
Samuelsson.

I september 2012 såg Backa-
vik dagens ljus och aleborna 
kunde glädjas åt ett äldrebo-
ende utöver det vanliga. Sto-
ra ljusa ytor, ett eget tillag-
ningskök, inomhusstrand, 
bioanläggning och en ”sin-
nenas trädgård” bidrar till 
den höga trivseln. 

Sammanlagt finns det 
plats för 40 hyresgäster för-
delade på fyra avdelningar, 
men först i förra veckan öpp-
nades den sista upp. Den blir 
Ale kommuns första blanda-
de avdelning för både perso-
ner med demens och soma-
tiska, kroppsliga sjukdomar.

– Även om det egentligen 
är bäst att dela upp så har 
man i det här fallet frångått 

t i d i g a r e 
p r i n c i p e r 
för att till-
godose det 
stora beho-
vet. Vi har 
istället valt 
att dela upp 
inom av-
delningen, 
säger Eva 
Lans Samu-
elsson.

Redan nu i veckan flyttar 
de första hyresgästerna in 
och av sammanlagt tio är det 
två par.

– Vi har förmånen att kun-
na öppna upp en dörr mellan 
två lägenheter och på så sätt 
skapa en stor lägenhet för två 
personer. Det är något vi är 
väldigt glada över att kunna 
erbjuda. 

Även boendets påkostade 
tillagningskök får nu utnytt-
jas som det är tänkt och Eva 
Lans Samuelsson har även 
en förhoppning om att man 
i framtiden även ska kunna 
laga mat till andra enheter. 

– Äntligen får vi öppna 
upp vår gröna avdelning. Det 
har känts så tråkigt att de fina 
lokalerna stått oanvända.

ALE. Antalet barn och 
ungdomar som institu-
tionsplacerat har mins-
kat från 12 till 3 på bara 
ett år i Ale kommun.

Det innebär dock inte 
att färre är i behov av 
insatser utan är resul-
tatet av ett utvecklat 
arbetssätt inom Individ- 
och familjeomsorgen.

2012 institutionsplacerades 
12 barn och ungdomar i Ale 
kommun. 2013 var den siff-
ran nere i 3.

Anledningen är ett ut-
vecklat arbetssätt inom in-
divid- och familjeomsorgen, 
där man allt oftare tillämpar 

hemmaplanslösningar.
– Vi har allt mer förlitat 

oss på forskningen som sä-
ger att man mår bättre på 
lång sikt av att vara kvar i 
sin hemmamiljö. Utifrån ett 
barn- och ungdomsperspek-
tiv anses hemmaplanslös-

ningar vara mer gynnsam-
ma, där man arbetar med 
hela familjen. Föräldrastö-
det och även stöd från sko-
lan är otroligt viktigt, säger 
Jenny Thorsell, chef för 
Individ- och familjeomsor-
gen – IFO i Ale

Utvecklingen till ett nytt 
arbetssätt har omfattat hela 
verksamheten och hon ger 
en eloge till alla medarbe-
tare för anpassningen till ett 
nytt förhållningssätt. 

– Man kan aldrig helt 
komma ifrån institutions-

placeringar, men vi försö-
ker att så långt det går låta 
barn och ungdomar bo kvar 
hemma. 

Minskningen av institu-
tionsplaceringar har bidra-
git till sänkta kostnader på 
6 miljoner kronor. Det nya 
arbetssättet kan följas upp 
tidigast 2015. 

JOHANNA ROOS

Färre barn och unga institutionsplaceras 

– Backaviks äldreboende välkomnar nya hyresgäster
Grönt för ny avdelning

Nyöppning. Nina Rantanen, Eva Lans Samuelsson, Fazile Salihi, Maud Lindholm, Sonja Kotani och Gloria Wallin hälsar välkomna till Back-
aviks nyöppnade gröna avdelning. 
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Veckan innan jul drabbades stora delar av Jämtland och Västernorrland av 
stormen Ivar. Tusentals hushåll blev utan ström, många var utan både ljus 
och värme.
Att vi behövde hjälp för att våra kunder skulle få strömmen tillbaka till jul 
var uppenbart.
 
Med denna annons vill vi rikta ett stort tack till Ale El, Göteborg Energi, 
Härryda Energi och Kungälv Energi som skickade fullt utrustade arbetslag 
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Tack för ert engagemang!
 
Med hälsningar från medarbetare
 
Jämtkraft Elnät AB

Tack för all hjälp!

JAMTKRAFT.SE
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 20 januari
Rånförsök
Försök till rån på Ica Super-
market i Älvängen vid 
21.30-tiden. En knivbeväp-
nad man hotar en kassörska. 
Några pengar får han inte 
med sig utan tar istället till 
flykten. Ett vittne jagar efter 
och kastar en syltburk som 
träffar gärningsmannen, som 
försvinner från platsen i en 
väntande bil.

Onsdag 22 januari
Narkotikabrott
Polis beger sig till en lägen-
het i Nol där flera personer 
grips misstänkta narkotika-
brott.

En husägare i Nödinge 
upplever att det är kallt i 
hemmet. Målsägande upp-
täcker att den olåsta ytter-
dörren står på glänt och att 
altandörren är öppen. Det 
visar sig att någon varit inne 
i huset och tagit mannens 
plånbok.

Fredag 24 januari
Inbrott
Strax före midnatt sker ett 
inbrott på Redox i Skepp-
landa. Fem misstänkta gär-
ningsmän, fyra av dem hem-
mahörande i Surte och en i 
Älvängen, grips av polis.

Lördag 25 januari
Brand
Strax efter klockan 22 
larmas räddningstjänsten till 
en lägenhetsbrand på Södra 
Klöverstigen i Nödinge. 
Orsaken är ett rökfyllt 
kök. En person förs till sjuk-
hus med okända skador.

Vid midnatt sker en 
containerbrand vid Bohus-
skolan.

SKEPPLANDA. Ett ström-
avbrott drabbade drygt 1 
700 av Ale Els kunder i södra 
Skepplanda på torsdagsför-
middagen.

– Avbrottet varade i 19 
minuter. Orsaken var att 
Vattenfall matade in till vårt 
nät via Lödöse. De fick ett 
fel i Lödöse vilket påverkade 
matningen till Skepplanda, 
berättar Ale Els vd, Stefan 

Brandt.
– Normalt sett så matas 

Skepplanda från vårt eget 
nät, men på grund av det ar-
bete som nu sker i Älvängen, 
där luftledningen raseras till 
förmån för kabelnedlägg-
ning, så var det ett onormalt 
driftläge, avslutar Stefan 
Brandt.

JONAS ANDERSSON

Strömavbrott i Skepplanda

ALAFORS. Det skålades 
i cider på Björkliden i 
onsdags.

Boende och personal 
firade 10-årsjubileet av 
om- och tillbyggnaden.

– Men det är nästa år 
som den stora festen 
äger rum. Då har vi haft 
verksamhet här i 60 år, 
förklarade enhetschef 
Viveka Sundberg när 
hon hälsade välkom-
men.

Det var dukat med långbord 
och bjöds på smörgåstårta 
i den stora samlingslokalen 
när Björklidens äldreboende 
celebrerade att det var tio år 
sedan som tre avdelningar 
blev fyra.

– Vi får väl säga att detta 
utgör en slags generalrepeti-
tion inför 60-årsjubileet, sade 
Viveka Sundberg innan hon 
lämnade över ordet till sek-
torschef Lisbeth Tilly, som 
tjänstgjorde som enhetschef 
på Björkliden under byggti-
den.

– Det känns lite som att 
vara hemma. Jag var verksam 
här 2000 till 2004, då jag gick 
vidare till andra arbetsuppgif-
ter i kommunen. Jag kommer 
ihåg när beslutet togs att här 

skulle ske en om- och till-
byggnad. Vi var väldigt glada 
för det. Det var bitvis tuffa 
förhandlingar med Alebyg-
gen. Vi såg chansen att för-
nya, ta bort den stora klock-
an, få annat tegel och tak. När 
vi träffade arkitekten fick vi 
omvärdera våra tankar. Han 
tyckte att huskroppen var väl-
digt snygg och att stilen skulle 
bevaras, säger Lisbeth Tilly.

Så blev det också. Det en-
kupiga teglet var värdefullt 
och snart hade den stora 
klockan försetts med ett nytt 
urverk.

– Jag är väldigt glad för att 
Berit Lindegren gjorde sitt 
examensarbete vid den tiden. 
Hon försåg väggarna invän-
digt med vackra målningar, 
som finns kvar än idag. Hon 
målade av foton som beskri-
ver Alafors historia på ett fint 
sätt, säger Lisbeth.

Bland gratulanterna denna 
eftermiddag fanns också äld-
reomsorgens verksamhets-
chef Ann-Sofie Borg samt 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens ordförande 
Boel Holgersson (C).

– Mitt första minne av 
Björkliden var som lunchmat-
sal. När vi hade haft våra poli-
tiska möten på kommunhuset 
på andra sidan vägen gick vi 
hit och åt mat. Det var väldigt 
trevligt, berättade Boel.

– Mitt mål som enhetschef 

är att detta återigen ska bli en 
matsal, poängterade Viveka 
Sundberg.

I samband med om- och 
tillbyggnaden av Björkliden 
utlyste Brukarrådet en namn-
tävling. Rosen, syrénen, tul-
panen och ringblomman vann 
flest röster och fick ge namn 

åt avdelningarna.
– Här bor för närvaran-

de 32 personer, säger Vive-
ka Sundberg som tillträdde 
rollen som enhetschef i mars 
förra året.

– Jag har jobbat som un-
dersköterska sedan 1988 både 
på boenden och inom hem-

tjänsten. Jag har inte upplevt 
något bättre boende än Björ-
kliden. Här är ett gott bemö-
tande självklart för personalen 
oavsett om det gäller boende, 
anhöriga, mot varandra eller 
mig som chef. Det råder en 
väldigt god atmosfär i huset 
och alla trivs här.

– Men nästa år sker 
den stora festen

Jubileumsfirande på Björkliden

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

10-årsfirandet av om- och tillbyggnaden på Björkliden firades i onsdags.

Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorgen, och Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämndens ordförande Boel Holgersson tittade 
på bilder som visade hur renoveringen av Björkliden gick till.

Enhetschef Viveka Sundberg.Sektorschef Lisbeth Tilly.

Björklidens äldreboende i Alafors.

Skidresa
TILL ALEBACKEN!

VEM? DU FRÅN ÅK 7 UPP TILL 20 ÅR
NÄR? TIS 11 FEB (SPORTLOVET)

Snöinformation på www.alebacken.nu

Kostnad: 50 kr
Då ingår buss, liftkort och skidhyra för 

dig som inte har egna skidorg g

Buss till backen
Bohus  >  Nödinge  >  Nol

Centrum 10.00 E45 10.15 E45 10.30

Skepplanda  >  Älvängen
Albotorget 11.00 Centrum 11.20

Anmäler och betalar gör
du till din fritidsledare

ALE FRITID

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!

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att
höra?

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se
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SKÅR. En resa tillbaka i 
tiden.

Kompisarna Emelie 
Norin och Josefina Jo-
hansson har fattat tycke 
för det gamla – i huvud-
sak kläder.

Tillsammans driver de 
Fröken Retro, en webba-
serad vintagebutik med 
tonvikt på 40-60-tals-
klänningar.

Det började med veteran-
bilsträffar tillsammans med 
pojkvännerna, men allt efter-
som tiden gick så utvecklade 
Emelie Norin och Josefina 
Johansson ett allt större in-
tresse för kläder och möbler 
från svunnen tid.

– Retrokulturen har växt 
på senare år. Det är prylar 
och kläder från en tid som vi 
inte själva har upplevt, säger 
Emelie.

Hemma hos Emelie i Skår 
är det retro som gäller, i det 
närmaste fullt ut. Här finns 
en stor klädkammare där 
klänningar, hattar och skor 
från 40- 50- och 60-talet 
samsas om utrymmet.

– Kläderna var mycket 
snyggare förr i tiden och kva-
liteten en helt annan, poäng-

terar Emelie.
– Passformen var bättre 

och det var mer välsytt, infli-
kar Josefina.

Nyligen startade de upp 
sin webbutik där det går att 
hitta klänningar, smycken, 
hattar och skor.

– I framtiden hoppas vi 
också kunna utveckla sorti-
mentet med diverse prylar, 
säger Emelie som är glad 
över den respons som Frö-
ken Retro har fått.

– Över 450 personer har 

hittills gillat oss på Facebook.
På helger och andra lediga 

stunder besöker Emelie och 
Josefina mer än gärna olika 
loppmarknader och second 
hand-butiker.

– Det är alltid något roligt 

som man hittar, säger Josefi-
na.

Vad säger ni till dem 
som tycker att var sak har 
sin tid och att gamla saker 
inte är något att ha?

– Vi ser istället värdet av 

gamla kläder och prylar. Vi 
tar mer än gärna emot sa-
ker som folk har ståendes på 
vinden. Förhoppningsvis blir 
det till glädje och nytta för 
någon annan, avslutar Eme-
lie Norin.
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– Butik med kläder från förr 

Fröken Retro har öppnat på nätet

Emelie Norin och Josefina Johansson driver tillsammans webbutiken Fröken Retro.Eme

Produkter från en svunnen tid.

Hemma hos Emelie Norin i Skår 
sker en resa tillbaka i tiden.

Stamnätet för el behöver förstärkas med en 
ny kraftledning mellan stamnätsstationerna   
Skogssäter i Trol lhättans kommun och  
Stenkullen i Lerums kommun. Under det senaste 
året har Svenska kraftnät samlat in synpunkter på 
och studerat flera utredningskorridorer för en ny 
kraftledning. Nu bjuder vi in till nytt samråd.

LÄMNA SYNPUNKTER
Svenska kraftnät vill få synpunkter på de utred-
ningsområden som finns presenterade i underla-
get. Synpunkterna skickas märkta med dnr 
2012/1167 senast den 21 mars till: Svenska kraft-
nät, Charlotte Norrlander, Box 1200, 172 24 Sund-
byberg alternativt per e-post till: 
registrator@svk.se

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
Du som vill veta mer om utredningen och den 
planerade ledningen är välkommen till öppet hus. 
Representanter från Svenska kraftnät finns på 
plats mellan  kl. 16 och 21 för att svara på frågor. 
Kl. 17.30 presenterar vi samrådsunderlaget.

 > 4 februari, Comwell Aspenäs Hotell, 
Seatons Allé, Lerum

 >  5 februari, Medborgarsalen, Foklets Hus, 
Nol

 >  6 februari, Edetsalongen, Folkets Hus,  
Lilla Edet

Läs samrådsunderlaget här: 
www.svk.se/skogssater-stenkullen

NYTT SAMRÅD OM PLANERAD 
ELFÖRBINDELSE MELLAN 
SKOGSSÄTER OCH STENKULLEN

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 
kap. 4 § miljöbalken om en planerad förbindelse i 
stamnätet för el. 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV 
och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och 
elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig 
roll i klimatpolitiken.
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och studerat flera utredningskorridorer för en ny 
kraftledning. Nu bjuder vi in till nytt samråd.

LÄMNA SYNPUNKTER
Svenska kraftnät vill få synpunkter på de utred-
ningsområden som finns presenterade i underla-
get. Synpunkterna skickas märkta med dnr 
2012/1167 senast den 21 mars till: Svenska kraft-
nät, Charlotte Norrlander, Box 1200, 172 24 Sund-
byberg alternativt per e-post till: 
registrator@svk.se

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
Du som vill veta mer om utredningen och den 
planerade ledningen är välkommen till öppet hus. 
Representanter från Svenska kraftnät finns på 
plats mellan  kl. 16 och 21 för att svara på frågor. 
Kl. 17.30 presenterar vi samrådsunderlaget.

 > 4 februari, Comwell Aspenäs Hotell, 
Seatons Allé, Lerum

 >  5 februari, Medborgarsalen, Foklets Hus, 
Nol

 >  6 februari, Edetsalongen, Folkets Hus,  
Lilla Edet

Läs samrådsunderlaget här: 
www.svk.se/skogssater-stenkullen

NYTT SAMRÅD OM PLANERAD 
ELFÖRBINDELSE MELLAN 
SKOGSSÄTER OCH STENKULLEN

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 
kap. 4 § miljöbalken om en planerad förbindelse i 
stamnätet för el. 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV 
och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och 
elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi också en viktig 
roll i klimatpolitiken.

senterade Hälso- och sjuk-
vårdsnämnd 4. Han gratu-
lerade verksamheten och 
inflikade samtidigt:

– Vi har fått vår första 
familjecentral, nu gäller det 
för oss att slåss för ytterligare 
en i Ale kommun.

Maria Hedqvist, verk-

samhetschef på Bohusprak-
tiken, betonade nyttan av 
professionell samverkan som 
Älvbarnens Familjecentral 
erbjuder barn och föräldrar.

– En familjecentral är ett 
viktigt led i folkhälsoarbetet, 
poängterade hon.

Älvbarnens Familjecentral 

är ett samarbete mellan Ale 
kommun, Västra Götalands-
regionen och Bohusprak-
tiken. Mödravårdcentral, 
barnavårdcentral, öppen 
förskola samt en familjebe-
handlare som är knuten till 
socialtjänsten bildar de olika 
enheterna i verksamheten.
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BOHUS. Gratulationerna 
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– Fast verksamheten är ju 
faktiskt igång sedan en vecka 

tillbaka och vi har redan haft 
en hel del besökare, klargjor-
de familjebehandlare Eva 
Gundahl.

Besökarna bjöds på cider 
och tilltugg under tiden som 
de minglade och tog del av 
Familjecentralens lokaler i 
Bohus centrum. Bandknyt-
ning utgjorde den symbol-
iska invigningsceremonin, 
men innan dess passade någ-
ra av de inbjudna gästerna på 
att hålla tal. 

– Jag är här i egenskap 
av ordförande för Rådet för 
Hälsa och Trygghet, men 
också som ordförande i 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. Tanken på en 
familjecentral började som 
en motion i fullmäktige för 
längesedan. Ibland behöver 

saker mogna och 2011 var vi 
överens om tagen, kommu-
nen och regionen. Arbetet 
har pågått sedan dess och 
nu är verksamheten äntligen 
igång, konstaterade Boel 
Holgersson (C).

Jarl Karlsson (S) repre-

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

lansforsakringar.se

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

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

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

Boel Holgersson delade ut en blomma till brukarna av Älvbarnens Familjecentral, som togs emot av 
Petra Evansdotter Persson.

Olika verksamheter har knutits samman under gemensamt tak nu när Älvbarnens Familjecentral 
blivit verklighet i Bohus.

Marie Albinsson, samordnare för den nya familjecentralen, hälsade välkommen till torsdagens invig-
ningsfirande.

Jarl Karlsson från Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4 tänker 
kämpa för att det på sikt blir 
ytterligare en familjecentral i 
Ale kommun.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Professionell samverkan 
under gemensamt tak

Älvbarnens
Familjecentral 
invigd i Bohus
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HÄLJERED. Tre böcker 
om vikingatid – skepp, 
hus och mat.

Utgivare är Sällskapet 
Vikingatida Skepp.

I onsdags skedde re-
leasefest på Ale Vikin-
gagård.

”Vidfamne”, ”Så byggde de 
förr” och ”Vikingatida köks-
redskap”. Det är titlarna på 
de tre böcker om vikingati-
den som nu finns till försälj-
ning, men även för utlåning 
på biblioteken i Ale kom-
mun.

– Alla tre böcker har an-
knytning till Ale Vikinga-
gård. Det känns som att 
litteraturen vi nu har i vår 
hand knyter ihop banden, 
säger Thomas Sundsmyr, 
verksamhetsledare Leader 
Göta Älv.

Utgivningen av de tre 
böckerna har möjliggjorts 
tack vare ett Leaderprojekt. 
Projektet tog sin början för 
tre år sedan och har nu gått 
i mål. Böckernas innehåll är 
en spegling av det vikinga-
tida livet och ger läsaren en 
god inblick om livsvillkor, 

boende, mat och sjöresor.
– Ett fantastiskt fint mate-

rial. Böckerna är unika i sitt 
slag och det är roligt att vi 
lyckades få till en finansie-
ring, säger Thomas Sunds-
myr.

Oerhört intressant
I samband med det gille som 
hölls i långhuset i onsdags 
eftermiddag berättade för-
fattarna om sina respektive 
verk. Carlo Jacobsson är 
mannen bakom En dröm 
blir verklighet, som beskri-
ver skeppsbyggnad och seg-

ling med Vidfamne. Jörgen 
Johansson har skrivit Så 
byggde de förr, en bok om 
byggnationen av vikingahu-

set. Vikinga köksredskap är 
namnet på Mari Wickerts 
bok som ger svar på frågor-
na: Vad åt man? Vilka red-

skap användes?
– Jag uppmanar alla som 

är intresserade av vikinga-
tiden i allmänhet och Ales 

historia i synnerhet att läsa 
dessa böcker. Oerhört intres-
sant och berikande läsning, 
avslutar Thomas Sundsmyr.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Triss i vikingatida böcker

Jörgen Johansson, Carlo Jacobsson och Mari Wickerts är författarna bakom i tur och ordning ”Så byggde de förr”, ”Vidfamne” och ”Viking-
atida köksredskap”.

Thomas Sundsmyr, verksamhets-
ledare Leader Göta Älv.

SKEPPLANDA. Ett ordnat 
kaos.
Så skulle man kunna 
beskriva tisdagens 
sammankomst i Skepp-
landahallen.

Under en heldag fort-
bildades trivselledare 
– elever från Garnvinde-
skolan, Alboskolan och 
Nödingeskolan.

De tre ovan nämnda skolor-
na ingår i Trivselprogram-
met, som introducerades i 
Sverige hösten 2012. Pro-
grammet härstammar dock 
från Norge.

– Det är tredje terminen 
och sålunda tredje tillfället 
som vi genomför en sådan 
här trivselledarutbildning. 
Vi har väldigt goda erfaren-
heter, säger Per Rehnlund 
på Alboskolan.

Trivselprogrammets mål 
är att främja för ökad och 
mer varierande lek på raster-
na. Syftet är också att hjälpa 
eleverna att bygga goda vän-
skapsrelationer och minska 
konflikter mellan elever.

– Kombinerat med goda 
handlingsplaner eller pro-
gram mot mobbing är målet 
att Trivselprogrammet ock-
så skall kunna bidra till att 
minska mobbing och höja 
trivseln, säger Anneli Skog-
lund instruktör på Trivsel-
programmet.

Hon fanns på plats för 
att introducera nya lekar för 
trivselledarna i Skepplanda-
hallen. Eleverna delades in 
i grupper och fick därefter 

prova på olika boll- frisbee- 
och kastlekar.

– Det är aktiviteter för 
elever med elever. Lekarna 
ska tillvarata många olika in-
tressen och vänder sig natur-
ligtvis både till killar och tje-
jer, säger Anneli Skoglund.

Fyra utvalda trivselledare 
från respektive klass och sko-
la medverkade på tisdagens 
övningar.

– Barnen har fått nomi-
nera kompisar i klassen och 
sedan har vi lärare valt ut 
lämpliga trivselledare. Det 
ska vara goda föredömen, sä-
ger Mia Corneliusson, lära-
re på Garnvindeskolan.

Patrik Sandqvist, klass 
5A på Alboskolan, gör sin 
tredje termin som trivsel-

ledare. Han tycker att fort-
bildningen som erbjuds är 
inspirerande.

– Det är kul att få lära sig 
nya lekar. Som trivselledare 
ska du kunna instruera dina 
kamrater i hur aktiviteten 
går till. Man ska aldrig tala 
om att någon gör fel utan 
istället uppmuntra och säga: 
Det klarar du nästa gång!

JONAS ANDERSSON

– Fortbildning av trivselledare
Lekfullt i Skepplandahallen

SKEPPLANDA. Den 
andra grenen i Nolklas-
sikern genomfördes i 
onsdags.

Dock frångick man 
traditionen att åka till 
Boråsbadet.

Istället blev det ett 
besök i Skepplanda där 
det förutom simning 
också arrangerades 
livräddning i vattnet.

Det första av totalt fyra del-
moment i Nolklassikern av-
verkades redan i höstas. Då 
stod vandring på schemat. I 
förra veckan gjorde sig elev-
erna i årskurs 4 och 5 redo 
för simning – 200 meter.

– Vi har valt att ändra lite 
grann på formatet för Nol-
klassikern, så att istället för 
att åka till Borås valde vi att 
förlägga simningen i Skepp-
landahallen. Vi utökade 
momentet med liv- och vak-
räddning. Vi hade utbildad 
personal till vårt förfogande 

som kunde hjälpa oss med 
den biten. Det slog väldigt 
väl ut, förklarar lärare An-
dreas Dilot.

Eleverna klarade uppgif-
ten med bravur och det blev 
även lite tid över för fria ak-
tiviteter i bassängen.

– Det har varit en jättero-
lig förmiddag. Det häftigaste 
var övningen med isvaken, 
säger Sebastian Feklistov, 
som inte hade några som 
helst problem med att till-

ryggalägga 200 meters sim-
ning.

– Det var inte särskilt job-
bigt utan mest kul. Nu åter-
står cykling och löpning inn-
an klassikern är i hamn. Mest 
ser jag fram emot Nolvarvet 
i juni, säger Sebastian.

Att det inte blev någon 
tur till Boråsbadet i år ver-
kade inte eleverna bry sig det 
minsta om.

JONAS ANDERSSON

Sebastian, Alice och Jonna från Nolskolan årskurs 4 praktiserar livräddning i Skepplanda simhall.

Glada tjejer som just avverkat 200 meters simning, som utgör ett 
moment i Nolklassikern.

– Nolklassiker i förnyat format
Simning och livräddning

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N
FO

TO
: J

O
N

A
S 

A
N

D
E
R

SS
O

N

Matthew Hachem, Tilde Eskils-
son och Johanna Olsson, tre 
trivselledare som fanns på plats 
i Skepplandahallen för att lära 
sig nya lekar att kunna använ-
da på rasterna.

Anneli Skoglund på Trivselpro-
grammet instruerar hur övning-
arna ska gå till.
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Hur känns det att ha blivit 
utsedd till årets lammleve-
rantör 2013?
– Jättekul! Det är ett bevis 
på att man lyckats bra med 
det man gör. Jag försöker att 
lägga lamningen så att det 
tajmar med exempelvis påsk- 
och midsommarkampanjerna. 
Lamm efterfrågas egentligen 
hela våren och det är viktigt 
med jämna leveranser. 

Hur många tackor har du?
– Ungefär 300 och snart räknar 
jag med att få runt 450 lamm. 
Jag är fjärde generationen som 
driver gården och den första 
att föda upp lamm. Innan har 
det mest varit kor. 

Vad gör ni med ullen?
– Den slänger vi. Kvaliteten är 
inte lika fin hos köttlamm och 
ullen kan vara ganska smutsig, 
men om någon är intresserad 
kan jag komma och tippa av 
ett lass. Sist klippte vi 130 djur 
och det blev 20 säckar.

Det måste bli mycket 
arbete när alla ska lamma 
samtidigt?
– Jo, då har man en del att 
göra. Särskilt eftersom de mås-
te avskiljas från resten. 

Vad är det viktigaste när 
det gäller fårskötsel?
– Bra foder, både spannmål 
och pellets och tillräckligt 
med plats och sedan att man 

är noga med att väga dem in-
för leverans så att de uppfyller 
kraven. 

Ökar efterfrågan på lamm?
– Ja, hela tiden. Mycket beror 
på fler nya kulturer där man 
äter mycket lamm. Sedan är 
det många som grillar lamm 
och folk börjar väl komma 
över det där med att det skulle 
smaka kofta.

Var det ett svårt beslut att 
ta över gården?
– Nej, för mig har det alltid va-
rit en självklarhet, det är något 
jag velat. Jag har alltid haft djur 
omkring mig och trivs bra med 
det. Jag har ju även kaniner 
som jag ställer ut, ett gammalt 
intresse som kanske kan verka 
lite nördigt, men man träffar 
mycket folk på utställningarna. 

Händer det att du fäster dig 
vid lammen så att det blir 
svårt att skicka iväg dem?
– Jo, så kan det vara, fast det 
var värre förr när vi bara hade 
några få tackor. Ibland händer 
det ju att tackan dör så att man 
får mata lammet med napp-
flaska och då blir det ju ganska 
tamt. Vissa favoriter sparar 
man. 

JOHANNA ROOS

Gillar sina lamm
Han utsågs till Årets lammleverantör 2013 av inköpsorganisationen SLS.

Martin Petersson på Starrkärrs prästgård är noga med sina djur.
– Visst händer det att man fäster sig vid vissa och favoriterna sparar man.

MARTIN PETERSSON

Ålder: 33
Bor: Starrkärr
Familj: Singel
Gör: Lammbonde, fjärde 
generationen på Starrkärrs 
prästgård, som han driver 
tillsammans med sin far. (Har 
även kor, tjurar och kaniner)
Intressen: Djur, traktorer, 
fiske
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är roligt och till viss del själv 

bestämma över sin arbetsdag
Sämsta: Det är väl att det 
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det lugnt och träffar vänner
Framtidsvision för gården: En 
ny lösdriftsladugård åt korna 
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Aktuell: Utsågs till Årets lamm- 
leverantör 2013 av Scans 
inköpsorganisation SLS.

VECKANS PROFIL

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!

Välvårdat strax utanför Lilla Edet

Vill ni också bo lantligt men nära bebyggelse? Då är ni välkomna till detta hemtrevliga 

Välkomna hit på visning! 72+70 kvm. 

Pris 795.000:- som utgångspris. 
Visas 2/2 kl 11-12 & 4/2 kl 17-18
Adress  Sannersby 148.

Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Välplanerad 3:a med hiss från markplan

Välkommen till denna välplanerade trea i centrala Surte. Här bor du enkelt och 

Pris 895.000:- som utgångspris.
Visas 1/2. 
Adress Göteborgsvägen 97C. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Surte
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Det var Centerpartiet i 
Västra Götaland som hade 

initierat fredagens samtal 
om den nya bron över Göta 
älv, Vänersjöfarten och slus-
sarna. Mötet hölls på Surte 
Åkeri där en av företagets 
delägare, Anders Sporre, 
välkomnade deltagarna och 
redogjorde för sin uppfatt-
ning i frågan.

– För vår del är det vinna 
eller försvinna. En låg bro 
kan sätta stopp för vår fram-
tid, förklarade Sporre.

Representanter från Tra-
fikverket var inbjudna att 
redogöra för detaljerna om 
projektet. Nuvarande Göta-
älvbro, som invigdes 1939, är 
utdömd och ska ersättas med 
en ny. Hisingsbron föreslås 
ersätta Götaälvbron och 
ska stå klar 2020. Förslaget 
innebär att bron blir lågbro, 
enligt Göteborgs stad 13 
meter räknat från medelhögt 
vatten. Nuvarande Göta älv-
brons motsvarande höjd är 
18,3 meter. 

Stoppar upp trafiken
Centerpartiet menar att en 
lågbro vore förödande för 
sjöfartsberoende industrier, 
då den stoppar upp trafiken, 
medan centrumutvecklingen 
i Göteborg gynnas.

– Kollektivtrafiken och 
sjöfarten ska inte stå i kollisi-
on mot varandra, säger Kent 

Folkesson (C), kommun-
styrelseledamot i Lidköpings 
kommun.

Åsikterna om det överhu-
vudtaget behövs en ny bro 
går också isär. Den tidigare 
stadsarkitekten i Ale kom-
mun, Bert Andersson, som 
också närvarade på fredagens 
möte i Surte, säger så här:

– Professorer på Chal-
mers hävdar att det visst går 
att renovera nuvarande bro.

En låg bro skulle enligt 
många bedömare betyda att 
stor del av godstrafiken flyt-
tas från älven till järnvägen 
och E45.

– Det är väldigt bra att den 
här viktiga frågan kommer 
upp till ytan. Hittills har det 
varit relativt tyst. Järnvägen 
är redan hårt belastad och 
tål inte så mycket mer. Det 
skulle i så fall leda till betyd-
ligt fler lastbilstransporter 
på E45. En av de främsta 
förespråkarna för en lågbro 
är Göteborgs kommunal-
råd Kia Andreasson (MP). 
Hon är inkonsekvent i sin 

miljöpolitik. Göta älv är en 
miljövänlig transportled vars 
framtid äventyras med en 
lågbro, säger Bjarne Färjha-
ge.

Den tekniska livslängden 
för de befintliga slussarna i 
Trollhättan är snart passerad. 
Utifrån analys av betong-
prover bedöms livslängden 
på slussarna vara begränsad 
till år 2030. Sammantaget 
är Trafikverkets bedömning 
att byggnation av ny slussled 
innan 2030 är den enda möj-
ligheten att bibehålla och ut-
veckla Vänersjöfarten.

– Två scenarion utreds för 
Göta älv – Vänerstråket. Ett 
är en utvecklad Vänersjöfart, 
att nya slussar byggs i Troll-
hättekanal. Alternativ två är 
en nedlagd Vänersjöfart, att 
slussarna stängs för sjöfart 
2030, avslutar Bertil Hall-
man, långsiktig planerare på 
Trafikverket Region Väst.

JONAS ANDERSSON

– Sjöfarten påverkas av kommande beslut
Brofrågan diskuterades i Surte

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

BRA FINANSIERING!

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

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

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

www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

HUSVAGN & 
HUSBILSFEST! 

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2013-MODELLER
Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!
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SURTE. Höjden på nya Hisingsbron blir avgöran-
de för den framtida sjötrafiken på Göta älv och i 
Vänern.

Ett annat bekymmer är slussarna i Trollhättan 
som är i behov av upprustning.

– Skulle det fattas beslut om att bygga en låg bro 
vore det förödande. Det kan också bli så att en låg 
bro används som argument för att inte bygga om 
slussarna i Göta Älv, säger Bjarne Färjhage, center-
partist från Lilla Edet.

Bjarne Färjhage, representera-
de Centerpartiet i Lilla Edet.

Kristina Jonäng (C), regionut-
vecklingsnämnden Västra Gö-
taland.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Bert Andersson, tidigare stadsarkitekt i Ale kommun, Anders 
Sporre, Surte Åkeri, Annika Qarlsson, centerpartistisk riksdagsleda-
mot, tog del av fredagens diskussioner om den nya bron över Göta 
älv och framtiden för Vänersjöfarten.

inkl. Premiumpaket.

  kr.

2

Köp till
 Parkeringsvärmare 

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

FÄR
KA HAVSKRÄFTOR

HAVSKRÄFTOR

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

:-29

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

HELSIDA
FÄRSK LAXFILÉ

/KG69:-
MILDA 500 G BLÖJOR LIBERO

STORPACK1 79:- :-/ST
/ST

/KG3990
FÄRSK  

FLÄSKYTTERFILÉ

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!
GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH 
SE BILLIGASTE 
PRISET DÄR.

Max 2 st/kund

Max 1 sida/kund

2-
PACK SEMLOR

:-10/ST

ALLA LIMPOR

Gäller ej surdeg och 
älvens grova.

MEDLEMSPRIS

/KG4990
LÖSVIKTSGODIS
KARAMELLKUNGEN

FYLL EN HEL HINK MED FRUKT!
APELSINER/CLEMENTINER/BANANER/JONAGOLDÄPPLE/CONFERENCEPÄRONMax 1 hink/kund

/ST49:-
2990

/KG
Max 1 st/kund

COOP  
HUSHÅLLSOST 17%

/KG6990
NÖTGRYTBITAR

Svenskt kött

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING



VECKA 05         NUMMER 04|12

Det var Centerpartiet i 
Västra Götaland som hade 

initierat fredagens samtal 
om den nya bron över Göta 
älv, Vänersjöfarten och slus-
sarna. Mötet hölls på Surte 
Åkeri där en av företagets 
delägare, Anders Sporre, 
välkomnade deltagarna och 
redogjorde för sin uppfatt-
ning i frågan.

– För vår del är det vinna 
eller försvinna. En låg bro 
kan sätta stopp för vår fram-
tid, förklarade Sporre.

Representanter från Tra-
fikverket var inbjudna att 
redogöra för detaljerna om 
projektet. Nuvarande Göta-
älvbro, som invigdes 1939, är 
utdömd och ska ersättas med 
en ny. Hisingsbron föreslås 
ersätta Götaälvbron och 
ska stå klar 2020. Förslaget 
innebär att bron blir lågbro, 
enligt Göteborgs stad 13 
meter räknat från medelhögt 
vatten. Nuvarande Göta älv-
brons motsvarande höjd är 
18,3 meter. 

Stoppar upp trafiken
Centerpartiet menar att en 
lågbro vore förödande för 
sjöfartsberoende industrier, 
då den stoppar upp trafiken, 
medan centrumutvecklingen 
i Göteborg gynnas.

– Kollektivtrafiken och 
sjöfarten ska inte stå i kollisi-
on mot varandra, säger Kent 

Folkesson (C), kommun-
styrelseledamot i Lidköpings 
kommun.

Åsikterna om det överhu-
vudtaget behövs en ny bro 
går också isär. Den tidigare 
stadsarkitekten i Ale kom-
mun, Bert Andersson, som 
också närvarade på fredagens 
möte i Surte, säger så här:

– Professorer på Chal-
mers hävdar att det visst går 
att renovera nuvarande bro.

En låg bro skulle enligt 
många bedömare betyda att 
stor del av godstrafiken flyt-
tas från älven till järnvägen 
och E45.

– Det är väldigt bra att den 
här viktiga frågan kommer 
upp till ytan. Hittills har det 
varit relativt tyst. Järnvägen 
är redan hårt belastad och 
tål inte så mycket mer. Det 
skulle i så fall leda till betyd-
ligt fler lastbilstransporter 
på E45. En av de främsta 
förespråkarna för en lågbro 
är Göteborgs kommunal-
råd Kia Andreasson (MP). 
Hon är inkonsekvent i sin 

miljöpolitik. Göta älv är en 
miljövänlig transportled vars 
framtid äventyras med en 
lågbro, säger Bjarne Färjha-
ge.

Den tekniska livslängden 
för de befintliga slussarna i 
Trollhättan är snart passerad. 
Utifrån analys av betong-
prover bedöms livslängden 
på slussarna vara begränsad 
till år 2030. Sammantaget 
är Trafikverkets bedömning 
att byggnation av ny slussled 
innan 2030 är den enda möj-
ligheten att bibehålla och ut-
veckla Vänersjöfarten.

– Två scenarion utreds för 
Göta älv – Vänerstråket. Ett 
är en utvecklad Vänersjöfart, 
att nya slussar byggs i Troll-
hättekanal. Alternativ två är 
en nedlagd Vänersjöfart, att 
slussarna stängs för sjöfart 
2030, avslutar Bertil Hall-
man, långsiktig planerare på 
Trafikverket Region Väst.

JONAS ANDERSSON

– Sjöfarten påverkas av kommande beslut
Brofrågan diskuterades i Surte

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

BRA FINANSIERING!

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

Vi bjuder på kaffe 

och våffflflla!

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

www.bengtshusvagnar.se

RABATT PÅ ALLT 
I BUTIKEN!

HUSVAGN & 
HUSBILSFEST! 

KANONPRISER PÅ 
KVARVARANDE 2013-MODELLER
Välvårdade beg. husvagnar och husbilar till bra pris!

E

n

 

k

v

a

l

i

t

e

t

 

s

o

m

 

k

l

a

r

a

r

 

a

l

l

t

!

S

t

ö

r

s

t

 

i

 

E

u

r

o

p

a

!

E

x

t

r

a

-

ö

p

p

e

t

!

I Alvhem 1–2 februari, kl 11-15

F

r

. 

o

 

m

 

1

/

2

SURTE. Höjden på nya Hisingsbron blir avgöran-
de för den framtida sjötrafiken på Göta älv och i 
Vänern.

Ett annat bekymmer är slussarna i Trollhättan 
som är i behov av upprustning.

– Skulle det fattas beslut om att bygga en låg bro 
vore det förödande. Det kan också bli så att en låg 
bro används som argument för att inte bygga om 
slussarna i Göta Älv, säger Bjarne Färjhage, center-
partist från Lilla Edet.

Bjarne Färjhage, representera-
de Centerpartiet i Lilla Edet.

Kristina Jonäng (C), regionut-
vecklingsnämnden Västra Gö-
taland.

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Bert Andersson, tidigare stadsarkitekt i Ale kommun, Anders 
Sporre, Surte Åkeri, Annika Qarlsson, centerpartistisk riksdagsleda-
mot, tog del av fredagens diskussioner om den nya bron över Göta 
älv och framtiden för Vänersjöfarten.

inkl. Premiumpaket.

  kr.

2

Köp till
 Parkeringsvärmare 

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

FÄR
KA HAVSKRÄFTOR

HAVSKRÄFTOR

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

:-29

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

HELSIDA
FÄRSK LAXFILÉ

/KG69:-
MILDA 500 G BLÖJOR LIBERO

STORPACK1 79:- :-/ST
/ST

/KG3990
FÄRSK  

FLÄSKYTTERFILÉ

SKALDJUR TILL  
LÄGSTA DAGSPRIS!
GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK OCH 
SE BILLIGASTE 
PRISET DÄR.

Max 2 st/kund

Max 1 sida/kund

2-
PACK SEMLOR

:-10/ST

ALLA LIMPOR

Gäller ej surdeg och 
älvens grova.

MEDLEMSPRIS

/KG4990
LÖSVIKTSGODIS
KARAMELLKUNGEN

FYLL EN HEL HINK MED FRUKT!
APELSINER/CLEMENTINER/BANANER/JONAGOLDÄPPLE/CONFERENCEPÄRONMax 1 hink/kund

/ST49:-
2990

/KG
Max 1 st/kund

COOP  
HUSHÅLLSOST 17%

/KG6990
NÖTGRYTBITAR

Svenskt kött

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING



Motala klassen bättre
MOTALA.Bortamötet 
med IFK Motala blev en 
omöjlig uppgift.

Surte gick mållösa 
efter paus och hemma-
laget vann till sist med 
klara siffror.

– De är bättre än oss i 
dagsläget, säger Surte-
tränaren Jonny Samu-
elsson ärligt.

IFK Motala kopplade om-
gående ett starkt grepp 
om sin motståndare på XL 
Bygg Arena. Det gav också 
tidigt utdelning. Efter en 
kvart hade Alexander Wet-
terberg, som ändå tillhör-
de Surtes främsta aktörer, 
tvingats kapitulera två gång-
er.

Plötsligt förändrades 
matchbilden. Gästerna lyck-
ades ta sig ur greppet och 
fick bättre fart på skridskor-
na. Carl-Oscar Bridholm 
spelades fram av Ante Grip 
och reduceringen var rättvis. 
Fem minuter före pausvi-
lan kom också kvitteringen. 
Magnus Karlsson utan as-
sist och 2-2.

– Det var en trevlig scen-
förvandling och visst spreds 
en viss förhoppning, men ty-
värr släppte vi in ett ”skitmål” 

precis innan halvtidsvilan 
och fick trots uppryckningen 
gå av plan i underläge, berät-
tar Jonny Samuelsson.

Surtes positiva trend fort-
satte dock under den första 
kvarten i andra halvlek. Gäs-
terna radade upp chanser, 
men ineffektiviteten fram-
för kassen blev återigen ett 
påtagligt bekymmer. Istället 
lyckades Motalas Oskar Da-
vidsson skjuta in 4-2, vilket 
gav hemmalaget förnyade 
krafter.

– Ja, den sista halvtimmen 
visar de klassen. De är bätt-
re än oss i dagsläget. Deras 
skridskoåkning imponerade 
och de vinner helt rättvist. 
Det måste jag vara ärlig och 
säga, menar Jonny Samuels-
son.

Rasar i tabellen
Förlusten innebär samti-
digt att Surte nu rasat ner 
till sjunde plats i tabellen, 
men bara en poäng bakom 
fyran Jönköping. Laget har 
också drabbats av ett tungt 
bakslag. Anfallaren Mattias 
Wenstedt har drabbats av 
en blodpropp i lungan och 
missar nu resterande delen 
av säsongen.

– Väldigt tråkigt, men nu 
handlar det bara om att Mat-
tias tillfrisknar och får reda 
på orsaken. Jag har pratat 
med honom och just nu mår 
han bra. Läkarna har koll på 

läget, men vi tar det säkra 
före det osäkra, säger Samu-
elsson till lokaltidningen.

Roligare är att farmarlaget 
Vildkatterna är på väg upp i 
divsion 1. På söndagskvällen 
besegrades Hemsjö med im-
ponerande 26-0! Det var ett 

förstärkt lag, där bland andra 
A-lagsspelaren Adam Rohr 
svarade för hela tio mål.

Surte BK har nu svåra 
Tranås BOIS hemma på lör-
dag. Bortamötet var hårt in 
i det sista, men just nämnde 
Mattias Wenstedt avgjorde 

med sitt fjärde mål – skottet 
avlossat i sista sekunden.

– Vi har haft ett antal tuf-
fa matcher i slutet som har 
inneburit en tempohöjning. 
Därför väljer vi att tränings-
spela mot IFK Kungälv på 
tisdag för att bibehålla farten 

tills dess att Tranås kommer 
till Ale Arena, säger Jonny 
Samuelsson nöjt.

Allsvenskan södra
IFK Motala – Surte BK 6-2 (3-2)

BANDY

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Adam Rohr och Surte BK fick problem i andra halvlek i bortamötet med IFK Motala. Hemmalaget vann rättvist med klara siffror. Adam 
Rohr förstärkte farmarlaget Vildkatterna i division två på söndagskvällen, då blev det storseger med 26-0 över Hemsjö. Tio av målen 
svarade Adam Rohr för.
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Vinterkampanj!
Vinterhjul på köpet om du väljer en V60.
Vinterhjul och dragkrok på köpet till V70 och XC70.

Läs mer om bilarna på

www.stendahlsbil.se
Vardagar 10 - 18 Lördagar: 10 - 14

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Vinterhjul: Volvo original aluminiumfälg
För utförlig specifikation se vår hemsida!

FÄRG
Power Blå 
Electric Silver 
Svartmetallic
Caspian B¨lå met
Svart Met
Svart Met
Caspian Blå met
Svart Met
Svart Met
Crystal vit met
Electricsilver
Passion röd
Svart Solid
Caspian Blå met
Passion röd
Savile Grå met
Svartmet
Caspian Blå Met
Svartmet
Svartmet
Svartmet
Ice Vit
Bright Silver Met
Twilight Bronze
Twilight Bronze
Sv.met
Passions Röd
Ice vit
Electric Silver
Twilight Bronze
Svart Met
Electric silver

 ORD. PRIS
338 000:-
424 900:-
405 000:-
360 400:-
356 700:-
356 700:-
281 400:-
281 400:-
433 600:-
391 000:-
422 300:-
289 900:-
289 900:-
298 000:-
299 900:-
308 000:-
309 400:-
309 400:-
309 400:-
349 000:-
353 400:-
340 900:-
413 300:-
382 400:-
415 900:-
367 500:-
264 300:-
264 300:-
485 300:-
453 300:-
424 400:-
462 300:-

KAMPANJ
305 000:-
379 000:-
368 000:-
315 000:-
329 900:-
329 900:-
239 000:-
245 000:-
390 000:-
355 000:-
379 900:-
265 000:-
265 000:-
269 900:-
275 000:-
279 900:-
259 900:-
259 900:-
259 900:-
309 000:-
312 000:-
305 000:-
369 000:-
345 000:-
375 000:-
335 000:-
249 900:-
249 900:-
439 900:-
419 900:-
389 900:-
425 000:-

Modell
S60 D4 163 s/s Aut 
S80 D4 163 s/s Aut
S80 D4 163 s/s Aut
V40 CC D3 s/s Aut
V40 CC D3 s/s Aut
V40 CC D3 s/s Aut
V60 D2 s/s
V60 D2 s/s
V60 D4 163 s/s Aut
V60 D4 AWD Aut
V60 D5 Aut
V60 T3
V60 T3
V60 T3
V60 T4
V60 T4
V70 D2 s/s
V70 D2 s/s
V70 D2 s/s
V70II D4 163 s/s
V70II D4 163 s/s
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V70II D4 163 s/s Aut
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XC70II D4 AWD Aut
XC70II D4 AWD Aut

UTRUSTNING
Momentum BE, Klimatpkt VOC
Summum BE PRO, Driver Supportpkt
Summum BE PRO, Klimatpkt VOC
Summum, Teknikpkt HP 7”
Summum BE, Sportpkt
Summum BE, Sportpkt
Limited Edt, High Perf 5”
Limited Edt, High Perf 5”
R-Design BE PRO, Klimatpkt VOC
Summum BE PRO II, Klimatpkt VOC
Summum BE PRO II, Premiumpkt
Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Momentum, Teknikpkt HP CD 7”
Limited Edt, High Perf 5”
Limited Edt, High Perf 5”
Limited Edt, High Perf 5”
Momentum BE, Klimatpkt VOC
Momentum BE, Klimatpkt VOC
Momentum BE, Klimatpkt VOC
Summum BE, Klimatpkt VOC
Momentum BE, Lastpkt
Summum BE PRO, Klimatpkt VOC
Momentum BE, Klimatpkt VOC
Limited Edition, HP CD 5”
Limited Edition, HP CD 5”
Summum BE PRO, Driver Supportpkt
Summum BE PRO, Driver Supportpkt 
Summum BE,  Klimatpkt VOC
Summum BE PRO, Klimatpkt VOC
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Motala klassen bättre
MOTALA.Bortamötet 
med IFK Motala blev en 
omöjlig uppgift.

Surte gick mållösa 
efter paus och hemma-
laget vann till sist med 
klara siffror.

– De är bättre än oss i 
dagsläget, säger Surte-
tränaren Jonny Samu-
elsson ärligt.

IFK Motala kopplade om-
gående ett starkt grepp 
om sin motståndare på XL 
Bygg Arena. Det gav också 
tidigt utdelning. Efter en 
kvart hade Alexander Wet-
terberg, som ändå tillhör-
de Surtes främsta aktörer, 
tvingats kapitulera två gång-
er.

Plötsligt förändrades 
matchbilden. Gästerna lyck-
ades ta sig ur greppet och 
fick bättre fart på skridskor-
na. Carl-Oscar Bridholm 
spelades fram av Ante Grip 
och reduceringen var rättvis. 
Fem minuter före pausvi-
lan kom också kvitteringen. 
Magnus Karlsson utan as-
sist och 2-2.

– Det var en trevlig scen-
förvandling och visst spreds 
en viss förhoppning, men ty-
värr släppte vi in ett ”skitmål” 

precis innan halvtidsvilan 
och fick trots uppryckningen 
gå av plan i underläge, berät-
tar Jonny Samuelsson.

Surtes positiva trend fort-
satte dock under den första 
kvarten i andra halvlek. Gäs-
terna radade upp chanser, 
men ineffektiviteten fram-
för kassen blev återigen ett 
påtagligt bekymmer. Istället 
lyckades Motalas Oskar Da-
vidsson skjuta in 4-2, vilket 
gav hemmalaget förnyade 
krafter.

– Ja, den sista halvtimmen 
visar de klassen. De är bätt-
re än oss i dagsläget. Deras 
skridskoåkning imponerade 
och de vinner helt rättvist. 
Det måste jag vara ärlig och 
säga, menar Jonny Samuels-
son.

Rasar i tabellen
Förlusten innebär samti-
digt att Surte nu rasat ner 
till sjunde plats i tabellen, 
men bara en poäng bakom 
fyran Jönköping. Laget har 
också drabbats av ett tungt 
bakslag. Anfallaren Mattias 
Wenstedt har drabbats av 
en blodpropp i lungan och 
missar nu resterande delen 
av säsongen.

– Väldigt tråkigt, men nu 
handlar det bara om att Mat-
tias tillfrisknar och får reda 
på orsaken. Jag har pratat 
med honom och just nu mår 
han bra. Läkarna har koll på 

läget, men vi tar det säkra 
före det osäkra, säger Samu-
elsson till lokaltidningen.

Roligare är att farmarlaget 
Vildkatterna är på väg upp i 
divsion 1. På söndagskvällen 
besegrades Hemsjö med im-
ponerande 26-0! Det var ett 

förstärkt lag, där bland andra 
A-lagsspelaren Adam Rohr 
svarade för hela tio mål.

Surte BK har nu svåra 
Tranås BOIS hemma på lör-
dag. Bortamötet var hårt in 
i det sista, men just nämnde 
Mattias Wenstedt avgjorde 

med sitt fjärde mål – skottet 
avlossat i sista sekunden.

– Vi har haft ett antal tuf-
fa matcher i slutet som har 
inneburit en tempohöjning. 
Därför väljer vi att tränings-
spela mot IFK Kungälv på 
tisdag för att bibehålla farten 

tills dess att Tranås kommer 
till Ale Arena, säger Jonny 
Samuelsson nöjt.

Allsvenskan södra
IFK Motala – Surte BK 6-2 (3-2)
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Adam Rohr och Surte BK fick problem i andra halvlek i bortamötet med IFK Motala. Hemmalaget vann rättvist med klara siffror. Adam 
Rohr förstärkte farmarlaget Vildkatterna i division två på söndagskvällen, då blev det storseger med 26-0 över Hemsjö. Tio av målen 
svarade Adam Rohr för.

VECKA 05         NUMMER 04|14 SPORT

Vinterkampanj!
Vinterhjul på köpet om du väljer en V60.
Vinterhjul och dragkrok på köpet till V70 och XC70.

Läs mer om bilarna på

www.stendahlsbil.se
Vardagar 10 - 18 Lördagar: 10 - 14

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Vinterhjul: Volvo original aluminiumfälg
För utförlig specifikation se vår hemsida!
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Electric Silver 
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Svart Met
Svart Met
Caspian Blå met
Svart Met
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GÖTEBORG. Surte IS IBK 
vann seriefinalen mot 
IBF Göteborg.

Serieledning och med 
raska steg mot division 
tre.

– En klockren lagin-
sats och visst är det 
roligt att läsa tabellen, 
säger en sprudlande 
glad Surtetränare, Tob-
be Engström.

Segerraden blir allt längre 
för Surtes innebandyherrar. 
Femte raka segern kom i 
toppmatchen, en tidig se-
riefinal mot IBF Göteborg, 
som spelades i lördags. 

Efter en jämn första peri-
od fick Surte utdelning och 
vann den andra med 3-1.

– Vi var väldigt bra påläs-
ta. Göteborg förfogar säkert 

över seriens bästa skyttar, 
men vi lät dem inte ta skott 
där de ville och hade stort tå-
lamod. Vi ägde matchen och 
kontrollerade händelserna, 
säger Tobbe Engström till 
lokaltidningen.

Målmässigt avgjordes inte 
matchen förrän i mitten av 
tredje.

Timeout avgör
– Vi tar en timeout och 
snackar oss samman. Direkt 
efter gör Mathias Lars-
son 5-2 och det punktera-
de matchen. Sättet vi utför 
matchen på är beundrans-
värt. En oerhörd disciplin 
från samtliga spelare, menar 
Tobbe Engström.

Segern innebar att Surte 
nu gick upp i toppen, en po-
äng före just IBF Göteborg. 
Det återstår sju matcher att 
spela och allt kan självklart 
hända.

– Det vore fel att ändå inte 

passa på att njuta lite. Hittills 
har vi svarat för en riktigt bra 
säsong. Vem kunde tro det 
här, säger Engström.

Närmast väntar tabell-
femman Sörgården hemma 
i Bohushallen, innan det på 
nytt vankas derby mot Skår 
IBK i Skepplanda. 

Faktum är att Surte inte 
har förlorat sedan den ”sura” 
derbyförlusten hemma mot 
Skår den 9 november förra 
året. Skår å sin sida tog sin 
första seger sedan 10 novem-
ber i söndagens möte med 
Hovås (6-3). Laget har hal-
kat efter och har inget med 
toppstriden att göra, men en 
derbyskalp till lär de säkert 
inte ha något emot att ta...

Spelarbrist knäckte 
SIS IBK:s damer

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS
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Vid tisdagens partävling i  
Alvhem deltog 10 par. Medel 
var 108 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                130
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        128
3. Conny Törnberg/Åke Wänström        127 
4. Torsten Johansson/Ronny Johansson 115
5. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson               115
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch      111

BRIDGE

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er Ring Kent på 0704-38 52 58

eller Björn på 0303-333 732

LEDIGA 
PLATSER!

Älvvägen 6, 446 37 Älvängen
Tel: Bengt 0705-33 49 11, Brasse 0705-33 10 08 

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Surte upp i serieledning

Fortsätter Daniel Dahlman och Surte att hålla tungan i styr kan Surte IS IBK vinna division fyra och ta 
ett för klubbens herrsatsning viktigt steg upp i trean.

– Ortens innebandyherrar mot avancemang

LINDÅS. Surte IS IBK kom till 
spel med endast tio spelare.

Detta kryddat med en 
yrvaken matchinledning lade 
grunden för bortaförlusten 
mot Lindås IBK.

– Ändå är vi oerhört nära att 
kvittera i slutet, så lite bittert 
känns det allt, säger Surtes 
damtränare, Tommi Pasanen.

Lika missnöjd som han var med de 
första femton minuterna, lika nöjd 
var Pasanen med de avslutande 45.

– Tjejerna visar karaktär och tar 
sig tillbaka in i matchen. Vi vinner 
skotten med totalt 29-20 och vid 
ställningen 4-3 har vi verkligen vitt-
ring på en kvittering. Då gör de istäl-
let 5-3, vilket var blytungt, berättar 
Pasanen för lokaltidningen.

Målet kom dessutom efter en 
tveksam utvisning på Cecilia Isberg. 
Surte gav inte upp och 19.23 skicka-
de Annika Korsbo in 5-4.

– Därefter skapar vi ett enormt 
tryck mot deras kasse och får ett jät-
teläge precis i slutsekunden, men de-
ras målvakt gör matchens räddning.

Förlusten var nummer tre i ord-
ningen och på lördag gästas Bo-
hushallen av FBC Lerum. Det blir 
en bra värdemätare, då det bara skil-
jer två mål mellan lagen.

– Lerum är duktiga och vi måste 
prestera på topp för att vinna. Tyvärr 
har vi stort frånfall av spelare just nu. 
Det är arbete och resor som ställer 
till det för oss. Jag får ägna mycket 
tid åt att få ihop ett lag. Det håller 
inte i längden, avslutar Tommi Pa-
sanen.

Surte IS IBK:s damer är nu femma 
i tabellen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 4 Göteborg
IBF Göteborg – Surte IS IBK 3-7

INNEBANDY

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

Division 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Surte IS IBK 5-4 (4-1, 0-1, 1-2)
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ALLSVENSK BANDY

LÖRDAG 1 FEBRUARI 

14.00Ale Arena
SURTE BK  VS 
TRANÅS BOIS

Matchen arrangeras  
i samarbete med
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14.00Ale Arena
SURTE BK  VS 
TRANÅS BOIS

Matchen arrangeras  
i samarbete med

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk- 
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

JC Golv

Ring 0706-66 12 99



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

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

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

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

Årsmöte i Nödinge SK Fotboll 2014
Medlemmar i Nödinge SK Fotboll inbjuds till årsmöte den 

19 februari kl 19:00 i klubbhuset Vimmervi IP.

Förslag till ärenden, motion, skall finnas styrelsen tillhanda 
senast 29 januari.  Lämnas på kansliet.

Gör din röst hörd
Medlemmar som under 2014 fyller minst 15 år och har 

betalat sin medlemsavgift har rösträtt.

NÖDINGE– SÅ KLART
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NÖDINGE– SÅ KLART

Allsvenskan södra
IFK Motala – Surte BK 6-2 (3-2)
Mål SBK: Carl-Oskar Bridholm, 
Magnus Karlsson. Matchens kurrar: 
Alexander Wetterberg 3, Robin Wang 
2, Adam Rohr 1.
Gripen 17 69 29
Nässjö IF 17 63 29
IFK Motala 17 39 27
Jönköping 17 1 18
Blåsut 17 8 17
Tranås 17 5 17
Surte BK 17 -4 17
Otterbäcken 17  -27 14
Lidköpings AIK 17 -15 13
Tjust Bandy 17 -44 8
Åtvidabergs BK 17 -54 8
Frillesås BK 17 -41 7

Div 3 västsvenska västra
Västra Frölunda – Ale HF 
33-25 (14-10)
Mål Ale: Niclas Ericsson 8, Johan 
Lövgren 6, Mathias Johansson 5, 
Mattias Johannesson 2, Joakim 
Samuelsson 2, Marcus Hylander 2. 
Matchens kurrar: Niclas Ericsson 2, 
Mattias Johannesson 1.

Div 2 västsvenska västra dam
HK Önnerediterna – Nödinge 
29-18 
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, 
Jessica Edler 4, Chloe Crosby 4, Sara 
Andréasson 4, Jessica Petersson 3, 
Linnéa Tydén Busck 2, Michelle Cros-
by 2, Caroline Karlsson 2, Michaela 
Sjöstrand 1. Matchens kurrar: Sara 
Andréasson 2, Elina Mathiasson 1.

Bjurslätt/Torslanda 13 137 24
HK Önnerediterna 14 103 23
HK Aranäs 14 88 22
Alingsås HK 12 88 19
ÖHK Göteborg 11 25 14
Göteborg Finest 14 -32 12
Nödinge SK 14 -77 10
IK Baltichov 14 -62 9
HK Varberg 13 -70 8
415 Östra Göteborg 14 -40 5
HP Warta 14 -160 0

Div 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Surte IS IBK 5-4 
(4-1, 0-1, 1-2)
Mål SIS: Jonna Leek 2, Sofie Karls-
son, Annika Korsbo. Matchens kurrar: 
Sofie Karlsson 3, Jonna Leek 2, Ebba 
Norrman 1.

Div 2 Göteborg
Ale – Guldhedens IK 6-8 
(0-3, 3-4, 1-3)
Mål Ale: Mattias Ögren 3, Kalle Sirén, 
Fredrik Herlogsson 2. Matchens 
kurrar: Ingen uppgift.

Div 4 Göteborg
IBF Göteborg – Surte IS IBK 3-7
(1-0, 1-3, 1-4)
Mål SIS: Daniel Dahlman 3, Almir 
Mehmedagic 2, Daniel Antonsson 
och Mathias Larsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Daniel Dahlman 3, 
Juha Hinkanen 2, Toni Hilkamo 1.

Surte IS IBK 15 63 35
IBF Göteborg 15 28 34
Sävedalens IBK 15 34 29
Mölndals Övre 15 27 27
Sörgårdens IBF 15 -14 24
Hovås IBK 14    7 20
Skår IBK 14    3 19
FBC Lerum 14  21 18
Göteborg City 15 -38 15
Guldringen IBK 15 -15 14
Sportlife Kungälv 15 -36 13
Astra Zeneca 14 -38 9

Div 4 Göteborg damer
Sportlife Kungälv – Ale IBF 4-9
Mål Ale: Amanda Ekvall 3, Emma 
Gunnarsson 2, Leoresa Haklaj 2, Elin 
Fridh, Christina Farne.
Kommentar: Ale IBF:s damer vann 
toppmötet i damernas division 4 och 
leder nu serien med sex poäng. 

HU18: Ale Basket - Marbo Basket                      
47 – 76
HU15: Uddevalla BF - Ale Basket                       
56 – 54
HU18: Onsala Pirates  - Ale 82–46
HU13 Stenungsund BK – Ale F01
46 – 50
H div 3 Hybris Basket – Ale 
120 - 40

HANDBOLL

INNEBANDY

BASKET

BANDY

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

En RIK-tig 
handbollsfest
– Över 200 i publiken fick se allt utom spelarna från Ale

Kvällens lirare. Tobias Johansson i RIK visade mästarklass och gjorde tolv av lagets 31 mål. Att göra det mot elitserieledarna, IFK Kristianstad, bör ha imponerat på fler än 
de mest inbitna fansen. Sveriges handbollselit lockade över 200 till Ale gymnasium i fredags kväll.

NÖDINGE. Mesta Mästarna 
Redbergslid träningsspelade 
mot elitseriens topplag IFK 
Kristianstad i Ale gymnasium.

Det blev en spännande kamp 
som RIK till sist lyckades gå 
vinnande ur med 31-28 (15-
16).

Välfyllda läktare hoppades få 
se hemmasönerna Björn Ivel-
and och Tobias Johnsson, men 
blev blåsta på konfekten.

Ale Handbollsförening tackade ja 
till erbjudandet att arrangera en trä-
ningsmatch mellan två av Sveriges 
tungviktare i handboll. Redbergslids 
IK och IFK Kristianstad lockade mer 
eller mindre fullt hus i Ale gymnasi-
um på fredagskvällen. Flera av dem 
var självklart där för att få se de ti-
digare Aleprofilerna Björn Iveland, 
36, och Tobias Johnsson, 20, visa 
upp sig i RIK:s tröja. Det visade sig 
bara vara ett lockbete. Båda fick nöta 
bänk under hela matchen, vilket blev 
en stor besvikelse för hemmapubli-
ken.

– Vi var inte lovade någon speltid. 
Det är du aldrig i RIK. Det här är 
elithandboll och mot just IFK Kristi-
anstad måste du vara på topp. Det är 
tuffast tänkbara motstånd och vi vil-
le verkligen vinna idag. Det är enda 
träningsmatchen innan elitserien 
drar igång igen på onsdag, sa Björn 
Iveland som är på väg tillbaka efter 
en svår korsbandsskada och har inte 
spelat sedan februari i fjol.

– Hade jag fått spela lite idag så 
hade det varit mina första minuter 
på säsongen och det är kanske inte 
optimalt att göra dem mot just Kris-
tianstad...

Handbollsfest blev det emellertid 
och till sist en RIK-tig sådan. Gö-
teborgarna jagade länge, men med 
knappt tio minuter kvar gick laget 
förbi. Två snabba av Charlie Sjö-
strand och ett pålitligt målskytte un-
der hela matchen från vänsterhänte 
Tobias Johansson (tolv mål totalt) 
gav Mesta Mästarna ett ointagligt 
försprång. Till RIK:s stora fördel 
denna afton var också målvaktsspelet 
från framför allt Tony Heeringsson 
i andra halvlek.

– Vi spelar stabilt hela matchen, 
sen är det kul att Lasse Bernhards-
son kliver fram nu när Nikola Stoj-
cevski är skadad, summerar Björn 
Iveland sina intryck från bänken.

För nämnde Iveland var matchen 
i Ale gymnasium en nostalgisk upp-
levelse.

– Det var en fin tid på gymna-
siet här, men jag tror nästan inte jag 
har varit här sedan jag gick till RIK 
1998. Åren i Ale HK är också trev-
liga minnen. Vi hade en riktigt bra 
generation och drillades skickligt av 
Ingvald ”Tadden” Lindström. La-
get i mitt hjärta har dock blivit Red-
bergslid. Jag gjorde ett par säsonger 
i Alingsås, men det var mest för att 
det var väldigt struligt just då i RIK. 
Nu är det bra ordning på allt och vi 
är ett härligt gäng i truppen just nu. 
Det är det som gör att man försöker 
komma tillbaka. Jag vill så gärna vara 
med och kriga med de här killarna, 
säger Björn.

Han har fått sällskap i A-trup-
pen av en annan Alebekant. Tobias 
Johnsson, 20, gör sin fjärde säsong i 
RIK och knackar nu på dörren till en 
plats i spelarbussen.

– Han utvecklas väldigt positivt 
och är en fantastisk kille. Tobbe 
kommer att få chansen, det handlar 
bara om att fortsätta träna och visa 
hjärta. Hans tid kommer, avslutar 
Björn.

Alespelare hos Mesta Mästarna Redbergslids IK. 
Tobias Johnsson, 20, och Björn Iveland, 36, har 
mycket gemensamt som hårdskjutande distans-
skyttar med ett ursprung från Ales ungdomshand-
boll. Tobbe är i början på karriären och Björn Ivel-
and som gick till RIK redan 1998 har inte bestämt 
om det blir en fortsatt satsning. Tyvärr fick ingen 
av dem visa upp sig inför sin riktiga hemmapublik.
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TEXT FRÅN FESTEN
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

NUMMER 04         VECKA 05| 19SPORT

Skepplanda 
Sportskyttar 

håller

ÅRSMÖTE
söndag 23 feb kl 14.00

på Skepplanda Skyttecenter
Välkomna! 

/Styrelsen



VECKA 05         NUMMER 04|20 SPORT

FLICKOR 02 10:30 
NÖDINGE – Lysekil 2
POJKAR 03 11:20 
NÖDINGE– Sävehof 4
FLICKOR 02 13:50 
NÖDINGE – Trollhättan
POJKAR 03 14:40 
NÖDINGE – Kroppskultur 3
FLICKOR 01 15:30 
NÖDINGE – Baltichov vit
POJKAR A 16:30 
NÖDINGE – Borås

ALE GYMNASIUM SÖN 2 FEBRUARI

t

www.laget.se/nodingesk

VECKANS
 MATCHER 

Ale Torg

Bohus IF pingisseniorer 
följde upp före veckans 
viktoria med en övertygande 
seger i seriefinalen mot gam-
la storklubben BTK Linné. 
Segersiffrorna skrevs till 8-3. 

Till dagens match hade 
lagledningen disponerat 
om laget rejält sedan förra 
matchen. Johnny Sallander, 
Peter Kornesjö och Jonas 
Härsjö fick förtroendet 
tillsammans med Jonas 
Lundell, som var den ende 
kvar från förra matchen.

– Vi har tuff konkurrens 
om platserna och ingen 
skall känna sig säker på en 
plats i laget, säger man från 
lagledningen.

Bohus IF började starkt 
och ryckte åt sig en 2-0 
ledning efter övertygande 
spel av Jonas Härsjö och 
Peter Kornesjö. Efter det 
tappade Jonas Lundell sin 
match efter fyra stenhårda 
set. Därefter klev Johnny 
Sallander in i matchen 
och vann två raka matcher 
utan att tappa set. Johnnys 
segrar följdes upp av Peter 
Kornesjö, som för dagen var 
förstarankad i laget, som tog 
sin andra singelseger. Nu var 

ställning 5-1 till de gulsvarta 
eleganterna.

– Nu blev vi lite för själv-
säkra, säger Jonas Lundell 
och sådant straffar sig med 
en gång. Snabbt och mindre 
lustigt stod det 5-3.

– Nu visade vi på stor 
mental styrka och vek inte 
ned, säger Jonas Härsjö 
efter att dubbelmatcherna 
genomförts. 

Som vanligt är man 
beredd att säga, visade Bohus 
IF upp ett stort dubbelspel 
och vann båda matcherna 
ganska enkelt, 7-3 i matchen.

Slutresultatet spikade, 
den för dagen stekhete Peter 
Kornesjö, genom att vinna 
sin tredje singelmatch för 
dagen.

– Nu leder vi serien med 
fem poäng. Närmast jagande 
är dagens motståndare BTK 
Linné. Det återstår fyra 
matcher (8 poäng) att spela 
och läget ser jättebra ut, 
säger Peter Kornesjö.

– Vi har allt i egna händer 
och vinner vi bara två match-
er till är seriesegern klar, 
avslutar Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Seger i seriefinalen för Bohus IF

Det blev en seger för 
Skepplandas fotbollstjejer 
födda 04, som den 18 janu-
ari ställde upp i Sparban-
kens cup i Alingsås. De tog 
hem guldet i finalen mot 

Bergdalen, en match som 
dessutom blev deras allra 
första slutspel.   

Både spelarna och träna-
ren Håkan Enyck är myck-
et stolta över framgången.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK och Lödöse/Nygård 
IK har inlett ett sam-
arbete inom flick- och 
damfotbollen.

En så kallad kick off 
ägde rum på Älvevi i 
lördags.

– Båda föreningarna 
vill sätta individen i 
centrum. Vi ska i lugn 
och ro kunna utbilda 
och förbereda tjejerna 
för seniordebut, säger 
Roger Henriksson i ÄIK.

Det fullkomligt myllrade av 
talangfulla fotbollsspelare 
på Älvevis konstgräsplan i 
lördags när samarbetet mel-
lan Älvängens IK och LNIK 
symboliserades med en ge-
mensam upptaktsträff.

– Båda föreningarna har 
letat samarbetspartners un-

der det senaste året och varit 
öppna för allt. Nu har vi hit-
tat varandra, det klickade di-
rekt och ett förhållande har 
inletts, säger Roger Henriks-
son.

Samarbetet mellan de 
båda klubbarna har en utta-
lad ambition om att sätta in-
dividen i centrum, både för 
bredd och elittänk.

– Vi vill arbeta med att ta 
bort åldersfixering då vi vet 
att utvecklingen på barn är 
väldigt flexibel. Därför vill 
vi skapa en naturlig rörlighet 
mellan åldersgrupperna, sä-
ger Roger Henriksson.

Lödöse/Nygård kommer 
att ha ett lag representerat i 
division 2 Västergötland där 
målet är att ta steget upp i 
ettan inom en treårsperiod. 
Vidare är det anmält ett ut-
vecklingslag i reservklass 1 i 
Göteborg samt ett 7-manna 

damlag. Juniorlaget kommer 
att återfinnas i klass 1 Göte-
borg och F 14/15 i klass 2. I 
F01-06 är målet att ha minst 
ett lag i varje ålderskull.

– Genom ett kommunö-
verskridande samarbete kan 
vi erbjuda alla tjejer möjlig-
het att spela fotboll på indi-
vidanpassad nivå, säger Hen-
riksson.

Elisabeth Persson från 
LNIK såg mäkta belåten ut 
när hon tog del av lördagens 
övningar på Älvevi, som 
bland annat bestod av cup- 
spel mellan åldersblandade 
lag.

– Vi är oerhört glada för 
att vi har fått till stånd det 
här samarbetet. Tillsammans 
skapar vi bredd för att nå 
topp.

JONAS ANDERSSON

Skepplandatjejer tog guld
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Älvängens IK och Lödöse/Nygård IK har inlett ett samarbete inom flick- och damfotbollen. I lördags samlades spelare från de respektive 
föreningarna till en upptaktsträff på Älvevi.

Rebecca Heinerås, LNIK, Pia 
Brunberg, LNIK, Ronja Henriks-
son, ÄIK och Ylva Fritzon, ÄIK, 
är alla positiva till det kom-
munöverskridande samarbe-
te som ska skapa både bredd 
och topp.

Tjejfotbollen i centrum

LÖRDAG 1/2 
ALE GYMNASIUM

Div 4 damer
Ale IBF – Sportlife Kungälvs IBK

kl 14.30

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

aa ppela elassppeeeBBöör aarjjaaBBBBBöö pelaaaaelala 
banddddyy!ban !yy!abaainnebneiinnneebi bebeennebnebininnneneebaba yy!y!

wwwwwww.awwwwwwwww awww eibbbf.sele fff ssseeeeeiiibbbf.sefff..ssssee

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

 SÖNDAG 2 FEBRUARI

Div 4 V 12.30 Ale HF 2-OLDRIK
Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Ve-eff IF
Ddiv 4 V 14.45 Ale HF-AHK-09

EL FIXARNA I ALE
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FLICKOR 02 10:30 
NÖDINGE – Lysekil 2
POJKAR 03 11:20 
NÖDINGE– Sävehof 4
FLICKOR 02 13:50 
NÖDINGE – Trollhättan
POJKAR 03 14:40 
NÖDINGE – Kroppskultur 3
FLICKOR 01 15:30 
NÖDINGE – Baltichov vit
POJKAR A 16:30 
NÖDINGE – Borås

ALE GYMNASIUM SÖN 2 FEBRUARI

t

www.laget.se/nodingesk

VECKANS
 MATCHER 

Ale Torg

Bohus IF pingisseniorer 
följde upp före veckans 
viktoria med en övertygande 
seger i seriefinalen mot gam-
la storklubben BTK Linné. 
Segersiffrorna skrevs till 8-3. 

Till dagens match hade 
lagledningen disponerat 
om laget rejält sedan förra 
matchen. Johnny Sallander, 
Peter Kornesjö och Jonas 
Härsjö fick förtroendet 
tillsammans med Jonas 
Lundell, som var den ende 
kvar från förra matchen.

– Vi har tuff konkurrens 
om platserna och ingen 
skall känna sig säker på en 
plats i laget, säger man från 
lagledningen.

Bohus IF började starkt 
och ryckte åt sig en 2-0 
ledning efter övertygande 
spel av Jonas Härsjö och 
Peter Kornesjö. Efter det 
tappade Jonas Lundell sin 
match efter fyra stenhårda 
set. Därefter klev Johnny 
Sallander in i matchen 
och vann två raka matcher 
utan att tappa set. Johnnys 
segrar följdes upp av Peter 
Kornesjö, som för dagen var 
förstarankad i laget, som tog 
sin andra singelseger. Nu var 

ställning 5-1 till de gulsvarta 
eleganterna.

– Nu blev vi lite för själv-
säkra, säger Jonas Lundell 
och sådant straffar sig med 
en gång. Snabbt och mindre 
lustigt stod det 5-3.

– Nu visade vi på stor 
mental styrka och vek inte 
ned, säger Jonas Härsjö 
efter att dubbelmatcherna 
genomförts. 

Som vanligt är man 
beredd att säga, visade Bohus 
IF upp ett stort dubbelspel 
och vann båda matcherna 
ganska enkelt, 7-3 i matchen.

Slutresultatet spikade, 
den för dagen stekhete Peter 
Kornesjö, genom att vinna 
sin tredje singelmatch för 
dagen.

– Nu leder vi serien med 
fem poäng. Närmast jagande 
är dagens motståndare BTK 
Linné. Det återstår fyra 
matcher (8 poäng) att spela 
och läget ser jättebra ut, 
säger Peter Kornesjö.

– Vi har allt i egna händer 
och vinner vi bara två match-
er till är seriesegern klar, 
avslutar Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Seger i seriefinalen för Bohus IF

Det blev en seger för 
Skepplandas fotbollstjejer 
födda 04, som den 18 janu-
ari ställde upp i Sparban-
kens cup i Alingsås. De tog 
hem guldet i finalen mot 

Bergdalen, en match som 
dessutom blev deras allra 
första slutspel.   

Både spelarna och träna-
ren Håkan Enyck är myck-
et stolta över framgången.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK och Lödöse/Nygård 
IK har inlett ett sam-
arbete inom flick- och 
damfotbollen.

En så kallad kick off 
ägde rum på Älvevi i 
lördags.

– Båda föreningarna 
vill sätta individen i 
centrum. Vi ska i lugn 
och ro kunna utbilda 
och förbereda tjejerna 
för seniordebut, säger 
Roger Henriksson i ÄIK.

Det fullkomligt myllrade av 
talangfulla fotbollsspelare 
på Älvevis konstgräsplan i 
lördags när samarbetet mel-
lan Älvängens IK och LNIK 
symboliserades med en ge-
mensam upptaktsträff.

– Båda föreningarna har 
letat samarbetspartners un-

der det senaste året och varit 
öppna för allt. Nu har vi hit-
tat varandra, det klickade di-
rekt och ett förhållande har 
inletts, säger Roger Henriks-
son.

Samarbetet mellan de 
båda klubbarna har en utta-
lad ambition om att sätta in-
dividen i centrum, både för 
bredd och elittänk.

– Vi vill arbeta med att ta 
bort åldersfixering då vi vet 
att utvecklingen på barn är 
väldigt flexibel. Därför vill 
vi skapa en naturlig rörlighet 
mellan åldersgrupperna, sä-
ger Roger Henriksson.

Lödöse/Nygård kommer 
att ha ett lag representerat i 
division 2 Västergötland där 
målet är att ta steget upp i 
ettan inom en treårsperiod. 
Vidare är det anmält ett ut-
vecklingslag i reservklass 1 i 
Göteborg samt ett 7-manna 

damlag. Juniorlaget kommer 
att återfinnas i klass 1 Göte-
borg och F 14/15 i klass 2. I 
F01-06 är målet att ha minst 
ett lag i varje ålderskull.

– Genom ett kommunö-
verskridande samarbete kan 
vi erbjuda alla tjejer möjlig-
het att spela fotboll på indi-
vidanpassad nivå, säger Hen-
riksson.

Elisabeth Persson från 
LNIK såg mäkta belåten ut 
när hon tog del av lördagens 
övningar på Älvevi, som 
bland annat bestod av cup- 
spel mellan åldersblandade 
lag.

– Vi är oerhört glada för 
att vi har fått till stånd det 
här samarbetet. Tillsammans 
skapar vi bredd för att nå 
topp.

JONAS ANDERSSON

Skepplandatjejer tog guld
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Älvängens IK och Lödöse/Nygård IK har inlett ett samarbete inom flick- och damfotbollen. I lördags samlades spelare från de respektive 
föreningarna till en upptaktsträff på Älvevi.

Rebecca Heinerås, LNIK, Pia 
Brunberg, LNIK, Ronja Henriks-
son, ÄIK och Ylva Fritzon, ÄIK, 
är alla positiva till det kom-
munöverskridande samarbe-
te som ska skapa både bredd 
och topp.

Tjejfotbollen i centrum

LÖRDAG 1/2 
ALE GYMNASIUM

Div 4 damer
Ale IBF – Sportlife Kungälvs IBK

kl 14.30

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

aa ppela elassppeeeBBöör aarjjaaBBBBBöö pelaaaaelala 
banddddyy!ban !yy!abaainnebneiinnneebi bebeennebnebininnneneebaba yy!y!

wwwwwww.awwwwwwwww awww eibbbf.sele fff ssseeeeeiiibbbf.sefff..ssssee

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

 SÖNDAG 2 FEBRUARI

Div 4 V 12.30 Ale HF 2-OLDRIK
Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Ve-eff IF
Ddiv 4 V 14.45 Ale HF-AHK-09

EL FIXARNA I ALE

Seger för Nödinges damer

INNEBANDYLÖRDAG 
B O H U S H A L L E N  1  F E B R U A R I

SURTE IS IBK – SÖDERGÅRDEN

SURTE IS IBK – FBC LERUM
VÄLKOMNA!

HERRAR DIV 4   KL 12.30

DAMER DIV 2  KL 14.45

Parkera på grusplan vid hallen

NÖDINGE. Efter tuffa 
matcher mot topplagen 
väntade äntligen ett 
lättare motstånd.

Nödinges handbolls-
damer var segerhung-
rigt efter fyra förluster.

Det fick tabelljumbon 
HP Warta sota för.

Målmässigt var det jämnt i 
första halvlek. Nödinge ledde 
bara med två bollar i paus och 
med tanke på underläge 0-4 i 
matchinledningen var det ac-
ceptabelt.

– Ja, vi började lite darrigt, 
men fick sedan ordning på 
försvars- och målvaktsspe-
let. Framåt imponerade Sara 
Andréasson och Michelle 
Crosby på linjen. Det var kul 
att se, säger NSK-tränaren 
Tony Lindskog.

I andra halvlek tryckte Nö-
dinge gasen i botten och se-
gern blev till sist betryggande.

– Jag är glad över tjejernas 
inställning och att de inte har 
tappat energin trots att vi har 
fått ordentligt med stryk av 
seriens topplag. Nu ska vi se 
till att vinna rätt matcher och 
avsluta säsongen på ett bra 
sätt, säger Tony Lindskog.

Nödinge är sjua i tabellen 
och möter på fredag serie-
sexan Göteborgs Finest på 
bortaplan. En lämplig match 
att vinna för att klättra ytter-
ligare.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 2 västsvenska damer
Nödinge SK – HP Warta 29-18 (12-10)
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Elina Mathiasson, är tillbaka på allvar. Sju mål mot HP Warta.

/Zdenko, Anita och Dragan 
med personal.

Vi vill tacka alla kunder  
för tiden i Älvängen!

Fr o m 3/2 
STÄNGER
LA PLAZA

EDITION 50 JUBILEUMSPRISER GÄLLER T O M 30 APRIL 2014 OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ÖVRIGA RABATTER ELLER AVTAL.*KAMPANJRÄNTA 3,95 % GÄLLER END. KREDITANSÖKNINGAR PÅ EDITION 50, FÖRDELSLÅN/LEASING 24–36 MÅNADER FROM 27 JAN TOM 3 
FEB 2014 VID FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES. PRISEX BASERAD PÅ FÖRDELSLÅN, 36 MÅNADER, 30 % KONTANT/INBYTE, 40 % RESTSKULD. ORD RÖRLIG RÄNTA (5,49 % 01 JAN-14). EFF RÄNTA 5,12 %. PRENUMERATION INKL LEASINGAVG, MOMS, SER-
VICE OCH FÖRSÄKRING, 36 MÅN, 1.500 MIL/ÅR, DEPOSITION 5.000 KR. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVG TILLKOMMER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2 UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AURIS TOURING SPORTS 3,7–6,2 L/100 KM OCH 85–143 G/KM, AURIS 3,8–6,1 L/100 
KM OCH 87–140 G/KM, YARIS 3,5–5,4 L/100 KM OCH 79–124 G/KM, RAV4 5,6–7,3 L/100 KM OCH 147–176 G/KM. MILJÖKLASS EURO5/HYBRID. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.

I år fyller Toyota 50 år i Sverige och firar med EDITION 50, extrautrustade modeller 
till jubileumspriser. Välkommen på premiärveckan 27 januari – 2 februari. Under hela veckan 

har vi kampanjränta 3,95% på fördelslån och leasing av EDITION 50-modellerna.

SÄTT KROMKANT PÅ 
VARDAGEN MED EDITION 50.

HELGÖPPET LÖRDAG & SÖNDAG 11-15

Spara upp till 25.000 kr. 

AURIS TOURING SPORTS EDITION 50 
Hybrid, kombi, automat

Jubileumspris 212.900 kr 
Ord.pris 231.000 kr

Fördelslån 2.164 kr/mån
Prenumeration 3.855 kr/mån

AURIS EDITION 50 
1,6 124 Hk 5-d, Manuell

Jubileumspris: 179.900 kr 
Ord.pris 197.900 kr

Fördelslån 1.829 kr/mån
Prenumeration 3.390 kr/mån

YARIS EDITION 50
1.33, 5-d, manuell

Jubileumspris: 137.900 kr 
Ord.pris 160.700 kr

Fördelslån 1.405kr/mån
Prenumeration 2.595 kr/mån

RAV4 EDITION 50
2,0 bensin, 152 Hk, manuell
Jubileumspris: 270.800 kr 

Ord.pris 282.800 kr
Fördelslån 2.759kr/mån

Prenumeration 3.517 kr/mån

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

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.

★★★★  
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.  

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum. 

En av landets äldsta kyrkor: 19 km.  
 26 km.

(Öppet 6/6-17/8 2013): 30 km. 
– 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.

 
449:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. Just nu slås 
det rep till Ostindiefa-
raren.

Det hindrar emellertid 
inte Repslagarmuseet 
från att medverka på 
Båtmässan, som inleds 
nu till helgen.

– Vi är precis lika 
laddade som tidigare år, 
säger Bernt Larsson.

Repslagarmuseet frångår 
inte traditionen att finnas 
med på Båtmässan i Göte-
borg. Ur marknadsförings-
synpunkt är det årets enskilt 
viktigaste tilldragelse.

– Vi har ett sponsringsav-
tal med Båtmässan som gör 
det möjligt för oss att vara 
med. Vi är mycket tacksam-
ma för det. Mässan utgör 
ett unikt skyltfönster för Ale 
kommun i allmänhet och 

Repslagarmuseet i synner-
het, säger Bernt Larsson.

Fredagens VIP-kväll ut-
gör i vanlig ordning start-

skottet på 
Båtmässan. 
I Repsla-
g a r m u s e -
ets monter 
kommer det 
att bjudas 
m u s i k u n -
derhållning 
s i g n e r a d 
L e n n a r t 
Thorstens-
son. Oppo-
sitionsrådet 

Paula Örn (S) kommer att 
hålla ett kort tal och därefter 
sker en redogörelse om det 
nordiska samarbetet vad gäl-
ler repslagning och tjärning. 
Marie-Louise Edholm, rig-
gansvarig på SOIC, ansvarar 
för den programpunkten.

– Vi kommer att vara pla-
cerade på exakt samma plats 
som i fjol, vilket innebär 
F-hallen en trappa upp, be-
tonar Bernt Larsson.

Båtmässan pågår till och 
med den 9 februari.

JONAS ANDERSSON

Laddar för Båtmässan

Repslagarmuseet finns naturligtvis på plats när Båtmässan drar igång nu till helgen.
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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

Bamse och Tjuvstaden Matine
Söndag 9 februari kl 13

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

Lego
Fredag 14 februari kl 14

The Monuments Men
Söndag 16 februari kl 18
Onsdag 19 februari kl 19

Mandela
Söndag 2 februari kl 18
Torsdag 6 februari kl 14

The Secret life of Walter Mitty
Onsdag 29 januari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. I lördags 
bjöds aleborna in till 
”Lördagsfika med 
sossarna”.

Den här gången ut-
gjorde Café Magnolia 
platsen för arrange-
manget.

– En aktivitet som 
pågått i snart ett 
år där vi en gång i 
månaden bjuder in 
allmänheten att träffa 
företrädare för parti-
et, säger oppositions-
rådet Paula Örn.

Ett tiotal alebor tog 
chansen att träffa Paula 
Örn och riksdagsledamot 
Christina Oskarsson på 
Café Magnolia.

– Bland annat disku-
terades vårdcentralens 
utveckling och den nya 
bussdragningen vid Han-
delsplats Älvängen. Po-
sitivt ansåg de flesta även 
om någon var orolig för 
Skepplandas framtid, sä-
ger Paula Örn.

– För vår del är det vik-
tigt att kommunen är mer 
aktiv för att bidra till en 
positiv känsla i Skepplan-
da. Den nya föreningen, 
Skepplandaföreningen, är 
en stor resurs och vi dri-
ver hårt att den ska stöd-
jas. 

Stängningen av kort-
tidsenheten på Vikadamm 
kom också upp till diskus-
sion under fikastunden.

– Där fick vi vara tyd-
liga med att Socialdemo-
kraterna inte står bakom 
denna förändring, säger 
Paula Örn.

– En förändring som 
efterfrågades var att pen-
sionärskorten med Väst-
trafik ska gälla även de 
som är förtidspensionä-
rer och ofta har en utsatt 
ekonomisk situation. En 
intressant fråga som vi tar 
med oss, avslutar Paula 
Örn.

JONAS ANDERSSON

Sossarna 
bjöd in till 
fikastund
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Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

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.

★★★★  
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.  

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum. 

En av landets äldsta kyrkor: 19 km.  
 26 km.

(Öppet 6/6-17/8 2013): 30 km. 
– 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.

 
449:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. Just nu slås 
det rep till Ostindiefa-
raren.

Det hindrar emellertid 
inte Repslagarmuseet 
från att medverka på 
Båtmässan, som inleds 
nu till helgen.

– Vi är precis lika 
laddade som tidigare år, 
säger Bernt Larsson.

Repslagarmuseet frångår 
inte traditionen att finnas 
med på Båtmässan i Göte-
borg. Ur marknadsförings-
synpunkt är det årets enskilt 
viktigaste tilldragelse.

– Vi har ett sponsringsav-
tal med Båtmässan som gör 
det möjligt för oss att vara 
med. Vi är mycket tacksam-
ma för det. Mässan utgör 
ett unikt skyltfönster för Ale 
kommun i allmänhet och 

Repslagarmuseet i synner-
het, säger Bernt Larsson.

Fredagens VIP-kväll ut-
gör i vanlig ordning start-

skottet på 
Båtmässan. 
I Repsla-
g a r m u s e -
ets monter 
kommer det 
att bjudas 
m u s i k u n -
derhållning 
s i g n e r a d 
L e n n a r t 
Thorstens-
son. Oppo-
sitionsrådet 

Paula Örn (S) kommer att 
hålla ett kort tal och därefter 
sker en redogörelse om det 
nordiska samarbetet vad gäl-
ler repslagning och tjärning. 
Marie-Louise Edholm, rig-
gansvarig på SOIC, ansvarar 
för den programpunkten.

– Vi kommer att vara pla-
cerade på exakt samma plats 
som i fjol, vilket innebär 
F-hallen en trappa upp, be-
tonar Bernt Larsson.

Båtmässan pågår till och 
med den 9 februari.

JONAS ANDERSSON

Laddar för Båtmässan

Repslagarmuseet finns naturligtvis på plats när Båtmässan drar igång nu till helgen.
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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

Bamse och Tjuvstaden Matine
Söndag 9 februari kl 13

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

Lego
Fredag 14 februari kl 14

The Monuments Men
Söndag 16 februari kl 18
Onsdag 19 februari kl 19

Mandela
Söndag 2 februari kl 18
Torsdag 6 februari kl 14

The Secret life of Walter Mitty
Onsdag 29 januari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. I lördags 
bjöds aleborna in till 
”Lördagsfika med 
sossarna”.

Den här gången ut-
gjorde Café Magnolia 
platsen för arrange-
manget.

– En aktivitet som 
pågått i snart ett 
år där vi en gång i 
månaden bjuder in 
allmänheten att träffa 
företrädare för parti-
et, säger oppositions-
rådet Paula Örn.

Ett tiotal alebor tog 
chansen att träffa Paula 
Örn och riksdagsledamot 
Christina Oskarsson på 
Café Magnolia.

– Bland annat disku-
terades vårdcentralens 
utveckling och den nya 
bussdragningen vid Han-
delsplats Älvängen. Po-
sitivt ansåg de flesta även 
om någon var orolig för 
Skepplandas framtid, sä-
ger Paula Örn.

– För vår del är det vik-
tigt att kommunen är mer 
aktiv för att bidra till en 
positiv känsla i Skepplan-
da. Den nya föreningen, 
Skepplandaföreningen, är 
en stor resurs och vi dri-
ver hårt att den ska stöd-
jas. 

Stängningen av kort-
tidsenheten på Vikadamm 
kom också upp till diskus-
sion under fikastunden.

– Där fick vi vara tyd-
liga med att Socialdemo-
kraterna inte står bakom 
denna förändring, säger 
Paula Örn.

– En förändring som 
efterfrågades var att pen-
sionärskorten med Väst-
trafik ska gälla även de 
som är förtidspensionä-
rer och ofta har en utsatt 
ekonomisk situation. En 
intressant fråga som vi tar 
med oss, avslutar Paula 
Örn.

JONAS ANDERSSON

Sossarna 
bjöd in till 
fikastund
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Bättre betalt, ökad trygghet 
och schyssta arbetsvillkor 
för fattiga bananodlare, 

kaffe-, te och kakaobönder. Det 
blir effekten när Ale kommun 
väljer varor som klarar Fairtra-
de-märkningen.

Kommunfullmäktige har efter 
nära fyra års betänketid beslutat 
att Ale ska bli en Fairtrade City. 
2009 lämnade Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet in en motion som 
föreslog att Ale kommun ska 
tänka mer etiskt när de gör inköp 

och arbeta för att uppfylla kraven 
för Fairtrade City-diplomering.

Under de senaste åren har 61 
svenska kommuner, inklusive 
exempelvis Malmö och Göte-
borg, blivit Fairtrade City-diplo-
merade. Ale är på god väg att bli 
nummer 62.

I Västra Götalandsregionen 
har Miljöpartiet varit pådrivan-
de för att regionen ska gå före 

i offentlig upphandling både 
vad gäller miljökrav och krav på 
schysst upphandling med målet 
att regionen blir Sveriges första 
fairtrade-region.

Fairtrade-märkningen skapar 
förutsättningar för odlare och 
anställda att förbättra sina arbets- 
och levnadsvillkor. Långsiktiga 
handelsavtal ger trygghet för 
alla dem som inte har så stora 

marginaler att leva på. 
Det utvecklar lokalsamhäl-

let socialt och ekonomiskt och 
möjliggör ny skola, hälsovård 
och investeringar i jordbruket. 
Fairtrade handlar inte bara om 
att få en bättre ekonomisk situ-
ation. Kriterierna främjar också 
demokratin, organisationsrätten 
samt miljöhänsyn i produktio-
nen. Barnarbete och diskrimine-
ring motverkas. 

Peter Rosengren (MP)
Johnny Sundling (V)

ÅRSMÖTE
Tisdag 18 februari kl 18.30
Medborgarhuset Alafors

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Val till uppdrag inom sektion Ale.

Övriga frågor.

Mötesordf: Eva Kärrman, ordf Avd Väst.

Efter årsmötesförhandlingarna visas filmen 
Hudraåringen som klev ut genom  

fönstret och försvann.  

Anmälan till sektionen  
senast 14 februari.

VÄST

Välkomna! /Styrelsen i sektion 47.

Hösten 2012 konstaterar 
ledamöterna i Arbets- 
och Omsorgsnämden 

att de personliga assistenter till 
kommuninvånare som lever med 
funktionshinder är för dyra, hela 
13 kr/tim mera än vad staten via 
Försäkringskassan bestämt som 
ersättning till kommunen. Sagt 
och gjort, nämnden beslutar att 
ge förvaltningen i uppdrag att 
rätta till detta, då kunde man 
spara nästan 3 miljoner/år.

Ett år senare kommer tjänste-
männen tillbaka och säger; Det 
gick inte, vi tycker att ni skall 
lägga ut det på anbud i stället. 
En oenig nämnd beslutar som 
tjänstemännen vill utan att fråga 
om vilka beslut som behövts för 
att klara uppdraget.

Nu hör det till saken att det 
finns ett ”Rådet för Funktions-
hinderfrågor” där frågor av detta 
slag enligt beslut ska redovisas 

och förklaras. Rådet hade möte 
nästan i anslutning att beslutat 
fattades, men frågan togs inte 
upp av de som hade kunskap. 
Detta ledde till att en massa 
frågor ställdes på Fullmäktige.

Rådet består av ledamöter 
som representerar de olika 
handikapporganisationerna som 
sätter av tid och kraft för att 
följa för dem viktiga frågor och 
av ledamöter från kommunens 
nämnder.

Vid ett extra möte med rådet 
två månader senare försökte 
man besvara alla frågorna, det 
blir för långt att redovisa allt, 
men protokollet skall komma på 
nätet.

Några kommentarer dock. 
Bruttokostnaden för de person-
liga assistenterna är ett antal 
miljoner, nettokostnaden efter 
ersättning från Försäkrings-
kassan är 1,3 miljoner enligt 

nämndens ekonomipersonal.
Man kan inte lova att någon 

får behålla sin nuvarande per-
sonal. Upphandlingsreglerna 
medger idag inte att man kräver 
kollektivavtal. 

Man kan inte lova att de 
företag som möjligen lämnar 
anbud får det de lämnat anbud 
på eftersom den enskilde själv 
kan välja vem som skall få utföra 
tjänsterna.

När frågan kom varför man 
inte redovisat detta direkt efter 
nämndens möte så försökte man 
med att protokollet inte var 
justerat. Man kunde redovi-
sat förslagen som togs upp på 
nämnden eftersom dessa är 
offentlig handling.

 När man pressades på svaret 
som kom det: ”Det hade inte 
spelat någon roll, vi hade gjort 
detta ändå”. Möjligt, men frågan 
är då vad rådet har för funktion, 

behandlar man ledamöter som 
sätter av tid och kraft på detta 
sätt?

Jag har genom åren varit 
nämndordförande, gruppledare 
och ledamot i KS-au och vet hur 
svårt det är att informera om allt 
som pågår, men detta är ingen 
liten besparing utan en verk-
samhetsförändring som borde 
fått en bättre behandling med 
partigruppsmöten, samråd och 
så vidare.

Nu finns det alltså ett antal 
personer i kommunen som 
inte vet om de får behålla sina 
personliga assistenter, ett antal 
anställda som inte vet om det får 
behålla sitt jobb och man avser 
att begära in anbud från företag 
som inte kan lovas att kunden 
de erbjuds vill ha dem. Klokt 
beslut? Tveksamt!

Eje Engstrand (S)
Ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor samt KF

Något som är väldigt 
tydligt när man tittar 
på statistik över Ales 

skolor är att det varje år ser olika 
ut, ett tillfälle visar en skola bäst 
resultat, vid nästa tillfälle är det 
en annan skola. När det gäller 
statistiken så vill vi inte ställa 
olika skolor mot varandra, det är 
inte någon sådan jämförelse som 
ligger till grund för avvecklingen 
av Himlaskolans äldredel, däre-
mot visa på ett par saker;

* Statistik är krångligt och det 
gäller att ha koll på vilka siffror 
som jämförs med vilka. Insända-
ren jämför för Himlaskolans del 
2004 med 2013 vilket ger ett ökat 
meritvärde med ca 15 poäng. 
Jämför man istället 2006 med 
2013 sjunker samma siffra med 
nästan 5 poäng.

* Resultaten i Ales högstadie-
skolor varierar, det finns ingen 
tydlig trend åt något håll från 
någon skola

Däremot vet vi att Ales elever 
når lägre resultat än elever i 
många andra kommuner. Det är 
inte bra och det jobbar vi med att 
förändra. Vi vill öka lärartätheten 
för samtliga elever och skapa en 
organisation som dels möter de 
nya kraven på behörighet men 
framförallt ger bättre förutsätt-
ningar att möta varje elev utifrån 
hans/hennes särskilda behov.

När det gäller avvecklingen 
av Himlaskolans högstadium 
handlar det inte om just Himla-
skolans resultat, eller om någon 
annan enskild skolas resultat. Det 
handlar om alla elever i alla Ales 
skolor. Det handlar om att vi i 

kommunen har för många hög-
stadieskolor där elevunderlaget 
blir för litet.

Vad menar vi då med för litet 
elevunderlag? Jo vi menar att en 
skola behöver ha fler elever för 
att kunna ha en skolorganisation 
som gör att lärare får kollegor 
som undervisar i samma ämne 
och som kan erbjuda bra attrak-
tiva tjänster. Attraktiva tjänster 
attraherar bra lärare och bra 
lärare ger våra barn och elever en 
bra undervisning.

Detta har en del med ekonomi 
att göra. Om vi har en skola 
som inte kan ha en organisato-
riskt eller ekonomiskt effektiv 
organisation på verkar det alla 
skolor i kommunen då de får 
vara med och betala den skolans 
underskott. Detta kan i vissa sam-

manhang vara OK och man kan 
välja att fördela pengarna på det 
sättet men i det här fallet anser vi 
inte att det är så. Det finns också 
två andra högstadieskolor inom 
några minuters resväg.

Vi håller med om att det 
sociala sammanhang en skola i 
bygden innebär är viktig. Och vi 
menar att beslutet om avveckling 
av himlaskolans högstadium inte 
påverkar det sammanhanget ef-
tersom beslutet bara rör eleverna 
i läsår 7-9. 

Elena Fridfelt (C) 
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
1:e vice ordförande Utbildningsnämnden

Mikael Berglund (M)
Ordförande Kommunstyrelsen

Paula Örn (S)
1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
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ÅRSMÖTEN
ÄLVÄNGEN S-FÖRENING
Torsdag 6 februari kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus
 Årsmötesförhandlingar
  Nomineringar till kommunfull-

mäktige samt ledande nämnd-
uppdrag.

  Jim Aleberg informerar om  
sjukvården

NÖDINGE S-FÖRENING
Söndag 9 februari kl 15 i sal 125, 
Komvux lokaler i Ale gymnasium.

Årsmötesförhandlingar
Nomineringar till kommunfull-
mäktige samt ledande nämnd-
uppdrag.

 

NOL-ALAFORS FÖRENING
Söndag 9 februari kl.15.00
Folketshus i Nol

Årsmötesförhandlingar
Nomineringar till kommunfull-
mäktige samt nämnduppdrag.

Alla medlemmar hälsas
 välkomna! 

 

SENIORSTRÄFF/
DAGLEDIGA
Torsdagen den 6/2 kl 10.30
Folketshus i Nol
Tema: Äldreomsorg med bl a 
Monica Westberg

EXTRA (S)-GRUPP 
Lördag 8/2 kl 09.30 - ca 13.30. 
Folkets hus i Nol
Strategidiskussioner om

Pinsamt av moderatledningen!

Enskild skolas statistik inte anledning till avvecklingsbeslut

Ale ska bli Fairtrade City!

Himlaskolan 209,8 194,1 178,9 189,1 195,8 189,9 181,4 214,4 207,6 196,4

Aroseniusskolan 198,0 199,4 201,8 197,3 207,5 217,4 209,6 205,2 211,2 207,0

Kyrkbyskolan 190,9 195,6 207,8 184,2 190,5 201,7 196,3 190,2 204,7 190,6

Bohusskolan 184,3 220,8 208,3 196,6 187,5 194,0 193,2 201,4 207,2 206,1

Himlaskolan 68,8 76,5 62,1 71,1 62,0 75,7 72,0 74,6 80,7 63,4

Aroseniusskolan 61,3 67,5 73,1 68,5 73,9 83,9 74,8 67,5 79,6 73,6

Kyrkbyskolan 56,5 69,3 75,7 64,5 64,8 49,4 81,6 67,9 65,8 68,0

Bohusskolan 55,7 80,0 67,2 61,4 72,0 55,4 77,5 77,6 83,3 82,1

Himlaskolan 89,1 90,2 77,6 86,6 86,1 81,6 82,7 91,5 92,7 86,0

Aroseniusskolan 82,1 83,3 80,0 82,5 84,8 87,9 93,5 83,7 94,3 87,2

Kyrkbyskolan 79,0 77,3 86,5 79,0 76,1 79,3 90,8 88,1 86,3 82,7

Bohusskolan 77,0 94,0 84,5 87,7 82,7 78,6 87,5 85,1 94,4 94,6

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Genomsnittligt  
meritvärde åk 9: 

Andel som nått  
målen i alla ämnen:  

Andel behöriga till 
nationellt program:  

Rödmarkerade uppgifter är behöriga till yrkesprogram – en förändring i statistiken från Gy-11.

 



manhang. Här får du ögon-
kontakt med var och en. Det 
är väldigt mysigt, förklarar 
Iwar Bergkwist.

– Eva och jag tycker det 
är roligt att sjunga och dess-
utom att få göra det ihop. Vi 
gör mer än gärna den här ty-
pen av uppträdanden.

Förmiddagscafé i Starr-
kärr fortsätter den 27 fe-
bruari, då med ett besök av 
naturfotografen Ingmar 
Skogar. Han kommer att 
berätta om sitt äventyr i 
Klippiga bergen.

27 mars flyttar Förmid-
dagscafé till Kilanda försam-
lingshem. Programpunkten 
lyder då ”Under Guds led-
ning”, en personlig berät-
telse om 1500-talsmystikern 

Ignatius av Lyola av Mikael 
Nordblom, präst i Nol.

– Vi återvänder sedan 
till Starrkärr den 24 april 
då Gunilla Berntsson ska 
föreläsa om bibliska oljor. 

Avslutningen äger rum den 
28 maj då vi bjuder in till 
vårfest, säger diakon Ingela 
Fransson.

JONAS ANDERSSON
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NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkomna till gudstjänst för stora och små på 
Ljuset

Onsdagsträff den 5 februari Alla är välkomna!

– Premiär för Förmiddagscafé
Musikalpärlor i Starrkärr

Förmiddagscafé är en tradi-
tion som lever vidare i Starr-

kärr-Kilanda församling. 
En gång i månaden bjuds 

allmänheten 
in till ett par 
timmars so-
cial samvaro 
i Starrkärrs 
församlings-
hem där fi-
k a s t u n d e n 
kryddas med 
underhål l -

ning av något slag.
– Det finns ett behov av 

sådana här mötesplatser där 
folk kan träffas och umgås, 
säger Sabina Nilsson som 
hade nöjet att ackompanjera 
torsdagens duo. 

Hon klarade uppgiften 
på ett galant sätt. Fenome-
nala var också Iwar och Eva 
Bergkwist som framförde 
allehanda musikalmusik, så 
att taket nästan lyfte. Ett 20-
tal personer fanns i publiken 
och applåderade ihärdigt de 
mästerverk som presentera-
des.

– Jag har stått på de stora 
scenerna i många år, men du 
får inte alls den kontakten 
med publiken. Det är annor-
lunda i ett sådant här sam-

Iwar och Eva Bergkwist stod för underhållningen på årets första Förmiddagscafé i Starrkärrs försam-
lingshem.

Besökarna applåderade det storslagna framträdandet.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Lördag 1 februari kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss  
- kostnad 40 kr/person

Kom och lyssna: ”När livet inte blir 
som man tänkt sig”  

Ingrid Wetterstrand f.d. Ingvarsson

Kom och dela vår gemenskap  
och träffa nya människor

VÄLKOMNA!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Välkommen, du som vill gå med till

Nidaros Trondheim 
sommaren 2014.

Vi träffas i Starrkärrs församlingshem 
söndagen 2 februari kl 16.00 för 
att tillsammans fundera på saker  

som t.ex. hur och när pilgrimsresan 
ska genomföras. 

Har du några frågor så hör av dig:
Ingela Fransson 0303-444031

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Temagudstjänst 
Nols kyrka den 2 febr. klockan 17.00

Juniorkören spelar mini-musikalen 

Den barmhärtige Samariern. 
Fika efteråt.

Förra fredagsvandringen 
präglades av snö, storm och 
kyla. Nu var det strålan-
de sol. Hela 28 vandrare 
tog bussen till Alafors. Vi 
började med att bestiga 
Alebackens topp och njuta 
av utsikten. Sedan följde 
vi elljusspåret mot Maden 
och fikade efter vägen. I 
Älvängen hann vi precis med 
pendeltåget hem.

Denna fredag tar vi bus-
sen till Grunne och guidas 
där av Sigrid Pettersson. 
Tisdagen den 4 februari äger 
årsmötet rum i Medborgar-
huset.

Lennart Mattsson SPF-are i vandringstagen.

SPF Alebygden i solsken

STARRKÄRR. Iwar Bergkwist har i många år tillhört 
solisterna på GöteborgsOperan och gjort en lång 
rad framträdande roller i operor, operetter och 
musikaler.

Tillsammans med sin fru Eva svarade paret för 
storlagen underhållning i Starrkärrs församlings-
hem i torsdags.

Besökarna kunde inte önskat sig en bättre premi-
är av Förmiddagscafé.

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 1/2 kl 9, 
Frukostcafé för kvinnor. 
Sönd 2/2 kl 17, Musikguds-
tjänst Wetterling. Onsd 
5 febr kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 2/2, 
se övriga. Onsd 5/2 kl 10, 
Gemenskapsträff. S:t Peder 
sönd 2/2 kl 17, Gudstjänst 
Imberg. Tisd 4/2 kl 18, 
Kvällsbibelskola Imberg. 
Ale-Skövde sönd 2/2 kl 12, 
Mässa Imberg. Tunge, se 
övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 29/1 kl 18.30, Tonår / 
ÄventyrarScout. Sönd 2/2 kl 
13, Församlingens Årsmöte. 
Onsd 5/2 kl 18.30, Spårar / 
UpptäckarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 28/1 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton, 
Nöden vid vår matbutik. 
Samtalskväll om Europas 
fattiga som tigger varje gång 
vi handlar livsmedel Vad 
känner vi? Vad vet vi? Vad 
gör vi? Onsd 29/1 Älvängens 
kyrka kl 19, Taizémässa, 
Andersson. Sönd 2/2 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa, Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 14, Barn-
bibelutdelning. Starrkärrs 
församlingshem kl 16, Pil-
grimsträff. Välkommen du 
som vill gå med till Nidsros 
Trondheim sommaren 2014. 
Vi träffas i församlings-
hemmet för att tillsammans 
fundera om hur och när pil-
grimsresan ska genomföras. 
Frågor: ingela.e.fransson@
svenskakyrkan.se. Nols 
kyrka kl 17, Temagudstjänst 
med mini-musikal om Den 
barmhärtige samariern. 
Nordblom.

Älvängens Missionskyrka
Tors 30/1 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan. Sång och 
musik:  Degebo Duo, Göran 
Haraldsson och Bernt 
Petersson, Årsmöte. Kl 
19.30, Körövning. Sön 2/2 
kl 11, Årshögtid  Gudstjänst 
Kören, Leif Jöngren, SSK. 
Sopplunch, Årsmöte. Kl 
18.30, Tonår. Mån 3/2 kl 
18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 4/2 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10-13, 
Stickcafé.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 28/1 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 29/1 kl 10-11.45, 
”Mammamorgon” - en 
stund att dela livet för små-
barnsmammor, barnvakts-
hjälp finns. Kl 18-19, Bön. 
Torsd 30/1 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG 
Årsmöte, sång av ”Degebo 
duo” från Sollebrunn. Kl 
18.15, Hobby (8-12 år). Fred 
31/1, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt) - tema: Go! Lörd 1/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 2/2 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall, tema: 
Medmänsklighet. Dop. 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Månd 3/2 kl 
10, RPG Stavgång. Tisd 4/2 
kl 8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Kl 16, Finsk hög-
mässa, Olenius. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Surte missionsförsamling
Onsd 29/1 kl 18:30, Tonår. 
Semmelbak. Onsd 29/1 kl 
19, Gemensam bön i Surte 
kyrka. Onsd 29/1 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sönd 2/2 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Nattvard. Sopplunch. 
Församlingens årsmöte. 
Månd 3/2 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 5/2 kl 
15, Onsdagsträff: Sång och 
musik med Gråbogruppen. 
Onsd 5/2 kl 18:30, Tonår. 
Kalle Kaos. Onsd 5/2 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissions-
kyrka.se har alltid ett aktuellt 
program.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 29/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/2 kl 
11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund. Onsdag 5/2 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

PREDIKOTURERDÖDA

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.

DÖDSFALL

Gull Bjerkhede, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar Roland samt 
sönerna Hasse och Leif med 
familjer som närmast sör-
jande.

Marita Larsson, Hålanda 
har avlidit. Född 1954 och 
efterlämnar maken Hans 
samt barnen Roger och 
Cecilia med familjer som 
närmast sörjande.

Allan Modig, Nödinge 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar syster samt sys-
konbarn med familjer som 
närmast sörjande.  

JORDFÄSTNINGAR

Elsa Claesson. I Nols kyrka 
hölls onsdagen 22 januari 
begravningsgudstjänst 
för Elsa Claesson, Nol. 
Officiant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Solveig Sölvberg. I Surte 
kapell hölls torsdagen 23 
januari begravningsakt för 
Solveig Sölvberg, Bohus. 
Officiant var Inga-Lill 
Andersson.

Malte Ahlqvist. I Surte 
kapell hölls fredagen 24 
januari begravningsguds-
tjänst för Malte Ahlqvist, 
Surte. Officiant var kommi-
nister Reine Bäck.

TACK

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Mamma

Elsa Claesson

vid hennes bortgång
framför vi vårt varma

tack.

Christer, Yvonne, Roy

Carina, Conny, Kicki

med familjer

Min älskade Bror
Vår käre Morbror

Allan Modig

* 5 februari 1922

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
18 januari 2014

SYSTER

Syskonbarn

med familjer

Släkt och vänner

Många blev åren Du 

vandrade här 

Så trogen, så verksam   

i tiden 

Nu mättad av ålder 

förunnat Dig är 

Få njuta den eviga 

friden 

Farväl Allan

Sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
7 februari kl. 13.30 i

Nödinge kyrka. Akten
avslutas i kyrkan.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Nordens Ark,
pg. 90 01 96-7.

Ett varmt tack till all per-
sonal på Hemsjukvården,
Hemtjänsten och avd. 5
Kungälvs sjukhus för

kärleksfull omvårdnad.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Farmor, Mormor

och Svärmor

Marita Larsson

* 15 juli 1954

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Hålanda
17 januari 2014

HANS
ROGER och ANNELIE

Edvin, Ellen

CECILIA och MATS

Wilma

Släkt och vänner

Plötsligt en dag något 

oväntat sker 

Och livet blir aldrig 

detsamma mer 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

21 februari kl. 11.00 i
Hålanda kyrka. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 18 februari.

Varmt tack till alla som 
hedrade minnet av vår 

älskade

Stig Jansson
med blommor, gåvor 

till diabetesfonden och 
med deltagande gjorde 

begravningen till ett ljust 
minne. Tack också för 

besök, telefonsamtal, brev 
och blommor till hemmet.

 
Stina
Maria

Robert med familj

TILL MINNE

Till minne av min
älskade son & vår bror

Joel
* 30/12 2005
† 26/1 2006

Så länge vi pratar
om dig & tänker på dig
så är det ingen som tagit 

dig ifrån oss.
 

Mamma
Robin, Sofie

& Frida

Störst av allt är kärleken
till er mina barn.

NUMMER 04         VECKA 05| 25FAMILJ

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090



manhang. Här får du ögon-
kontakt med var och en. Det 
är väldigt mysigt, förklarar 
Iwar Bergkwist.

– Eva och jag tycker det 
är roligt att sjunga och dess-
utom att få göra det ihop. Vi 
gör mer än gärna den här ty-
pen av uppträdanden.

Förmiddagscafé i Starr-
kärr fortsätter den 27 fe-
bruari, då med ett besök av 
naturfotografen Ingmar 
Skogar. Han kommer att 
berätta om sitt äventyr i 
Klippiga bergen.

27 mars flyttar Förmid-
dagscafé till Kilanda försam-
lingshem. Programpunkten 
lyder då ”Under Guds led-
ning”, en personlig berät-
telse om 1500-talsmystikern 

Ignatius av Lyola av Mikael 
Nordblom, präst i Nol.

– Vi återvänder sedan 
till Starrkärr den 24 april 
då Gunilla Berntsson ska 
föreläsa om bibliska oljor. 

Avslutningen äger rum den 
28 maj då vi bjuder in till 
vårfest, säger diakon Ingela 
Fransson.

JONAS ANDERSSON

VECKA 05         NUMMER 04|24

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkomna till gudstjänst för stora och små på 
Ljuset

Onsdagsträff den 5 februari Alla är välkomna!

– Premiär för Förmiddagscafé
Musikalpärlor i Starrkärr

Förmiddagscafé är en tradi-
tion som lever vidare i Starr-

kärr-Kilanda församling. 
En gång i månaden bjuds 

allmänheten 
in till ett par 
timmars so-
cial samvaro 
i Starrkärrs 
församlings-
hem där fi-
k a s t u n d e n 
kryddas med 
underhål l -

ning av något slag.
– Det finns ett behov av 

sådana här mötesplatser där 
folk kan träffas och umgås, 
säger Sabina Nilsson som 
hade nöjet att ackompanjera 
torsdagens duo. 

Hon klarade uppgiften 
på ett galant sätt. Fenome-
nala var också Iwar och Eva 
Bergkwist som framförde 
allehanda musikalmusik, så 
att taket nästan lyfte. Ett 20-
tal personer fanns i publiken 
och applåderade ihärdigt de 
mästerverk som presentera-
des.

– Jag har stått på de stora 
scenerna i många år, men du 
får inte alls den kontakten 
med publiken. Det är annor-
lunda i ett sådant här sam-

Iwar och Eva Bergkwist stod för underhållningen på årets första Förmiddagscafé i Starrkärrs försam-
lingshem.

Besökarna applåderade det storslagna framträdandet.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Lördag 1 februari kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss  
- kostnad 40 kr/person

Kom och lyssna: ”När livet inte blir 
som man tänkt sig”  

Ingrid Wetterstrand f.d. Ingvarsson

Kom och dela vår gemenskap  
och träffa nya människor

VÄLKOMNA!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Välkommen, du som vill gå med till

Nidaros Trondheim 
sommaren 2014.

Vi träffas i Starrkärrs församlingshem 
söndagen 2 februari kl 16.00 för 
att tillsammans fundera på saker  

som t.ex. hur och när pilgrimsresan 
ska genomföras. 

Har du några frågor så hör av dig:
Ingela Fransson 0303-444031

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Temagudstjänst 
Nols kyrka den 2 febr. klockan 17.00

Juniorkören spelar mini-musikalen 

Den barmhärtige Samariern. 
Fika efteråt.

Förra fredagsvandringen 
präglades av snö, storm och 
kyla. Nu var det strålan-
de sol. Hela 28 vandrare 
tog bussen till Alafors. Vi 
började med att bestiga 
Alebackens topp och njuta 
av utsikten. Sedan följde 
vi elljusspåret mot Maden 
och fikade efter vägen. I 
Älvängen hann vi precis med 
pendeltåget hem.

Denna fredag tar vi bus-
sen till Grunne och guidas 
där av Sigrid Pettersson. 
Tisdagen den 4 februari äger 
årsmötet rum i Medborgar-
huset.

Lennart Mattsson SPF-are i vandringstagen.

SPF Alebygden i solsken

STARRKÄRR. Iwar Bergkwist har i många år tillhört 
solisterna på GöteborgsOperan och gjort en lång 
rad framträdande roller i operor, operetter och 
musikaler.

Tillsammans med sin fru Eva svarade paret för 
storlagen underhållning i Starrkärrs församlings-
hem i torsdags.

Besökarna kunde inte önskat sig en bättre premi-
är av Förmiddagscafé.

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 1/2 kl 9, 
Frukostcafé för kvinnor. 
Sönd 2/2 kl 17, Musikguds-
tjänst Wetterling. Onsd 
5 febr kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 2/2, 
se övriga. Onsd 5/2 kl 10, 
Gemenskapsträff. S:t Peder 
sönd 2/2 kl 17, Gudstjänst 
Imberg. Tisd 4/2 kl 18, 
Kvällsbibelskola Imberg. 
Ale-Skövde sönd 2/2 kl 12, 
Mässa Imberg. Tunge, se 
övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 29/1 kl 18.30, Tonår / 
ÄventyrarScout. Sönd 2/2 kl 
13, Församlingens Årsmöte. 
Onsd 5/2 kl 18.30, Spårar / 
UpptäckarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 28/1 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton, 
Nöden vid vår matbutik. 
Samtalskväll om Europas 
fattiga som tigger varje gång 
vi handlar livsmedel Vad 
känner vi? Vad vet vi? Vad 
gör vi? Onsd 29/1 Älvängens 
kyrka kl 19, Taizémässa, 
Andersson. Sönd 2/2 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa, Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 14, Barn-
bibelutdelning. Starrkärrs 
församlingshem kl 16, Pil-
grimsträff. Välkommen du 
som vill gå med till Nidsros 
Trondheim sommaren 2014. 
Vi träffas i församlings-
hemmet för att tillsammans 
fundera om hur och när pil-
grimsresan ska genomföras. 
Frågor: ingela.e.fransson@
svenskakyrkan.se. Nols 
kyrka kl 17, Temagudstjänst 
med mini-musikal om Den 
barmhärtige samariern. 
Nordblom.

Älvängens Missionskyrka
Tors 30/1 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan. Sång och 
musik:  Degebo Duo, Göran 
Haraldsson och Bernt 
Petersson, Årsmöte. Kl 
19.30, Körövning. Sön 2/2 
kl 11, Årshögtid  Gudstjänst 
Kören, Leif Jöngren, SSK. 
Sopplunch, Årsmöte. Kl 
18.30, Tonår. Mån 3/2 kl 
18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Upptäckarscout. Tis 4/2 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10-13, 
Stickcafé.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 28/1 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 29/1 kl 10-11.45, 
”Mammamorgon” - en 
stund att dela livet för små-
barnsmammor, barnvakts-
hjälp finns. Kl 18-19, Bön. 
Torsd 30/1 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG 
Årsmöte, sång av ”Degebo 
duo” från Sollebrunn. Kl 
18.15, Hobby (8-12 år). Fred 
31/1, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt) - tema: Go! Lörd 1/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 2/2 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall, tema: 
Medmänsklighet. Dop. 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Månd 3/2 kl 
10, RPG Stavgång. Tisd 4/2 
kl 8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Kl 16, Finsk hög-
mässa, Olenius. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Surte missionsförsamling
Onsd 29/1 kl 18:30, Tonår. 
Semmelbak. Onsd 29/1 kl 
19, Gemensam bön i Surte 
kyrka. Onsd 29/1 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Sönd 2/2 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Nattvard. Sopplunch. 
Församlingens årsmöte. 
Månd 3/2 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 5/2 kl 
15, Onsdagsträff: Sång och 
musik med Gråbogruppen. 
Onsd 5/2 kl 18:30, Tonår. 
Kalle Kaos. Onsd 5/2 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissions-
kyrka.se har alltid ett aktuellt 
program.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 29/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/2 kl 
11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund. Onsdag 5/2 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

PREDIKOTURERDÖDA

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.

DÖDSFALL

Gull Bjerkhede, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar Roland samt 
sönerna Hasse och Leif med 
familjer som närmast sör-
jande.

Marita Larsson, Hålanda 
har avlidit. Född 1954 och 
efterlämnar maken Hans 
samt barnen Roger och 
Cecilia med familjer som 
närmast sörjande.

Allan Modig, Nödinge 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar syster samt sys-
konbarn med familjer som 
närmast sörjande.  

JORDFÄSTNINGAR

Elsa Claesson. I Nols kyrka 
hölls onsdagen 22 januari 
begravningsgudstjänst 
för Elsa Claesson, Nol. 
Officiant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Solveig Sölvberg. I Surte 
kapell hölls torsdagen 23 
januari begravningsakt för 
Solveig Sölvberg, Bohus. 
Officiant var Inga-Lill 
Andersson.

Malte Ahlqvist. I Surte 
kapell hölls fredagen 24 
januari begravningsguds-
tjänst för Malte Ahlqvist, 
Surte. Officiant var kommi-
nister Reine Bäck.

TACK

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Mamma

Elsa Claesson

vid hennes bortgång
framför vi vårt varma

tack.

Christer, Yvonne, Roy

Carina, Conny, Kicki

med familjer

Min älskade Bror
Vår käre Morbror

Allan Modig

* 5 februari 1922

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
18 januari 2014

SYSTER

Syskonbarn

med familjer

Släkt och vänner

Många blev åren Du 

vandrade här 

Så trogen, så verksam   

i tiden 

Nu mättad av ålder 

förunnat Dig är 

Få njuta den eviga 

friden 

Farväl Allan

Sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
7 februari kl. 13.30 i

Nödinge kyrka. Akten
avslutas i kyrkan.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Nordens Ark,
pg. 90 01 96-7.

Ett varmt tack till all per-
sonal på Hemsjukvården,
Hemtjänsten och avd. 5
Kungälvs sjukhus för

kärleksfull omvårdnad.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Farmor, Mormor

och Svärmor

Marita Larsson

* 15 juli 1954

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Hålanda
17 januari 2014

HANS
ROGER och ANNELIE

Edvin, Ellen

CECILIA och MATS

Wilma

Släkt och vänner

Plötsligt en dag något 

oväntat sker 

Och livet blir aldrig 

detsamma mer 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

21 februari kl. 11.00 i
Hålanda kyrka. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 18 februari.

Varmt tack till alla som 
hedrade minnet av vår 

älskade

Stig Jansson
med blommor, gåvor 

till diabetesfonden och 
med deltagande gjorde 

begravningen till ett ljust 
minne. Tack också för 

besök, telefonsamtal, brev 
och blommor till hemmet.

 
Stina
Maria

Robert med familj

TILL MINNE

Till minne av min
älskade son & vår bror

Joel
* 30/12 2005
† 26/1 2006

Så länge vi pratar
om dig & tänker på dig
så är det ingen som tagit 

dig ifrån oss.
 

Mamma
Robin, Sofie

& Frida

Störst av allt är kärleken
till er mina barn.
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TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090



Tänk vad tiden går,
Stockholmstjejen
Vally fyller 5 år.
Grattiskramar 
önskar Farmor

Carina, du fina
vi vill dig hylla,

nu du runt skall fylla
vi ropar hurra

på din 50-årsda’
Vi2

Våran underbara tjej
Wilma

fyller 5 år 29/1
Hipp Hipp Hurra på din dag!

Vi älskar dig…massa!
Kramar & pussar
Mamma & Pappa,

Evelina & Daniel Karlsson

Grattis till våran älskling
Leia

som fyller 4 år den 3/2. 
Önskar Mamma & Pappa, 

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera vår älskade 
Alexander

på hans 6-årsdag den 1/2!
Massor av grattiskramar 

från Jacob,
Mamma och Pappa

ÄNTLIGEN!
6 januari föddes våran

lille prins. Välkommen till 
världen älskade Theodor Bo

Rambö Liljeblad. 
Ett stort tack till 

avdelningen och personalen  
på NÄL, Trollhättan.  
Stolta föräldrar är  

Monica Iselin Rambö och 
Björn Liljeblad, Nol.

Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. Allt av intresse äv 
def. Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

SÄLJES
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

Torr Svensk Björkved, 60 liters 

säck 100.-. Fri leverans inom 
Ale kommun
tel. 0706-59 50 84

Torr ved!
tel. 0722-66 77 79

Biltakbox större mod.
tel. 0303-74 09 24

Garagerensning: VW Golf 
Combi -98 (bes. & skatt till okt. 
-14) 6000kr, Honda CBR 1000 
-87 defekt 8000kr, Moped: 
Compact def. 2900kr, Moped 
MGB Korado -97, bra, 700mil 
4500kr, Benelli 30-skotermo-
ped 3500kr, Zündapp com-
binette -59 def., Monark isdt 
enduro 175cc -76, HVA SIlver-
pil Roadracing -60 13000kr, 
98cc Blixt -37 + mkt delar 
monark 98cc, Zündapp KS 
125cc, Zündappdelar, 8st. 
Gamla kälkar och bobbar, 
Järn-Kamin HVA 179 3500kr 
tel. 0705 - 67 54 44

UTHYRES
BOXPLATSER UTHYRES! 
Östergårds Ridklubb i Alafors 
har lediga boxplatser. Kollek-
tivstall med mycket utevis-
telse i skogshage bredvid stal-

let! Titta gärna in på ÖRK:s 
hemsida: www.ostergardsrid-
klubb.se. För intresserade ring:
tel. 0705-53 55 04
el. 0705-74 03 09

Stor härlig unik villa i 
Älvängen uthyres pga utlands-
flytt
tel. 0733-81 49 64

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

Förstahandskontrakt på en 
tvåa alt trea sökes. Lugn och 
städad med god ekonomi.
tel. 0762-25 52 35

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

Hundvakt hemma hos ägaren. 
Pigg pensionär. Ti och to 
(7-17) i Nol.
tel. 0762-69 79 95

Söker 50+ personer som är 
intresserade av någon form 
av kollektivboende. Seriöst 
menat.
tel. 0768-15 74 90

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

Upphittad röd katt på Jen-
nylund. Är du ägare? Hör av 
dig.
tel. 031 98 25 00

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samti-
digt då hunden är hos oss. Vi 
har trim med utbildad perso-
nal. Alltid bra priser och bra 
service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Hundrastning i Ale & Kungälv
Ring Stina på 0709-56 26 56. 
Inackordering av hund kan
bokas från 1/6/14. För priser 
& tjänster:
www.doggiedog.n.nu

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

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

UNDANBEDES

GRATTIS FÖDDA

TACK

Tack till personalen på Konsum i 
Surte för all hjälp när jag plöts-
ligt fick ett blodtrycksfall.

Tommy

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen men 
bestämt.

Rolf Kurtén, Älvängen

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen.

Erling Gustafsson, Krokstorp

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes.

Lennart Karlsson, Färdsle

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt

Siv Wiik, Rished

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ulla Svensson, Bohus

VECKA 05         NUMMER 04|26 GRATTIS



Tänk vad tiden går,
Stockholmstjejen
Vally fyller 5 år.
Grattiskramar 
önskar Farmor

Carina, du fina
vi vill dig hylla,

nu du runt skall fylla
vi ropar hurra

på din 50-årsda’
Vi2

Våran underbara tjej
Wilma

fyller 5 år 29/1
Hipp Hipp Hurra på din dag!

Vi älskar dig…massa!
Kramar & pussar
Mamma & Pappa,

Evelina & Daniel Karlsson

Grattis till våran älskling
Leia

som fyller 4 år den 3/2. 
Önskar Mamma & Pappa, 

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera vår älskade 
Alexander

på hans 6-årsdag den 1/2!
Massor av grattiskramar 

från Jacob,
Mamma och Pappa

ÄNTLIGEN!
6 januari föddes våran

lille prins. Välkommen till 
världen älskade Theodor Bo

Rambö Liljeblad. 
Ett stort tack till 

avdelningen och personalen  
på NÄL, Trollhättan.  
Stolta föräldrar är  

Monica Iselin Rambö och 
Björn Liljeblad, Nol.

Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. Allt av intresse äv 
def. Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

SÄLJES
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

Torr Svensk Björkved, 60 liters 

säck 100.-. Fri leverans inom 
Ale kommun
tel. 0706-59 50 84

Torr ved!
tel. 0722-66 77 79

Biltakbox större mod.
tel. 0303-74 09 24

Garagerensning: VW Golf 
Combi -98 (bes. & skatt till okt. 
-14) 6000kr, Honda CBR 1000 
-87 defekt 8000kr, Moped: 
Compact def. 2900kr, Moped 
MGB Korado -97, bra, 700mil 
4500kr, Benelli 30-skotermo-
ped 3500kr, Zündapp com-
binette -59 def., Monark isdt 
enduro 175cc -76, HVA SIlver-
pil Roadracing -60 13000kr, 
98cc Blixt -37 + mkt delar 
monark 98cc, Zündapp KS 
125cc, Zündappdelar, 8st. 
Gamla kälkar och bobbar, 
Järn-Kamin HVA 179 3500kr 
tel. 0705 - 67 54 44

UTHYRES
BOXPLATSER UTHYRES! 
Östergårds Ridklubb i Alafors 
har lediga boxplatser. Kollek-
tivstall med mycket utevis-
telse i skogshage bredvid stal-

let! Titta gärna in på ÖRK:s 
hemsida: www.ostergardsrid-
klubb.se. För intresserade ring:
tel. 0705-53 55 04
el. 0705-74 03 09

Stor härlig unik villa i 
Älvängen uthyres pga utlands-
flytt
tel. 0733-81 49 64

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

Förstahandskontrakt på en 
tvåa alt trea sökes. Lugn och 
städad med god ekonomi.
tel. 0762-25 52 35

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

Hundvakt hemma hos ägaren. 
Pigg pensionär. Ti och to 
(7-17) i Nol.
tel. 0762-69 79 95

Söker 50+ personer som är 
intresserade av någon form 
av kollektivboende. Seriöst 
menat.
tel. 0768-15 74 90

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

Upphittad röd katt på Jen-
nylund. Är du ägare? Hör av 
dig.
tel. 031 98 25 00

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samti-
digt då hunden är hos oss. Vi 
har trim med utbildad perso-
nal. Alltid bra priser och bra 
service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Hundrastning i Ale & Kungälv
Ring Stina på 0709-56 26 56. 
Inackordering av hund kan
bokas från 1/6/14. För priser 
& tjänster:
www.doggiedog.n.nu

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

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

UNDANBEDES

GRATTIS FÖDDA

TACK

Tack till personalen på Konsum i 
Surte för all hjälp när jag plöts-
ligt fick ett blodtrycksfall.

Tommy

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen men 
bestämt.

Rolf Kurtén, Älvängen

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen.

Erling Gustafsson, Krokstorp

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes.

Lennart Karlsson, Färdsle

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt

Siv Wiik, Rished

All eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ulla Svensson, Bohus
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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.

s, 
099 kr.

å en skräddarsydydyy dd
ek, värde 899 krr.

JACKA INGÅR!

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

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

199FRÅN

TRÄNA UTAN 
BINDNINGSTID

(LOKALT)


