
40 år sedan 
Ale bildades

Veckans profil har 
Alebacken i hjärtat

Surte vände 
och vann

Repslagarmuseet tillhör kommunens bästa marknadsförare. Repslagarna från Älvängen finns med på Båtmässan i Göteborg för 18:e 
gången. På fredagskvällens invigning berättade Marie-Louise Edholm, Svenska Ostindiska Companiet, och Bernt Larsson, Repslagar-
museet, om det nordiska samarbetet vad det gäller repslagning och tjärning av rep.

Repslagarmuseet tillhör kommunens bästa marknadsförare Repslaagagarnaa frfrån Älvängen finns med på Båtmässan i Göteborg för 18:e
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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

Förr: 256.400:- Nu: 199.900:-  

SPARA 
57.500:-

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

HONDA CIVIC Lifestyle
2.2 Diesel, 150 HK – 350Nm

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se

Udda hatthyllor och 
diverse hushålls- 

produkter reas ut!
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Säkra siffror till fast pris!

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

varje dag
matglädje

Gäller 5/2–9/2

KLIPP!

KAFFE
Gevalia 450-500g.

Gäller ej Ekologiskt och Hela Bönor.
Jfr. pris 44,44-40,00/kg.
Max 2 köp/hushåll 

20:-/st

Upp till 

50% rabatt 
Välkomna! /Kicki och Annika

U ill

OMBYGGNADSREA

Jobben
först!

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se
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Det har kanske inte 
framgått än så 
länge, men faktum 

är att Ale jubilerar 2014. 
Skepplanda, Starrkärr och 
Nödinge kommun bildade 
en ny ”storkommun” för 40 
år sedan. En som var med 
då och fortfarande hänger 
i är Arne Adiels, 97 år. I 
veckans tidning bidrar han 
med en läsvärd artikel om 
hur det gick till när Ale 
kommun bildades och inte 
minst fick sitt namn. Jag vet 
att många ofta ställer den 
frågan om varifrån namnet 
Ale kommer. Ingen kan 
berätta det bättre än Arne 
Adiels själv som var en av 
huvudpersonerna på den 
tiden det begav sig.

Hur Ale kommun har 
planerat 40-årsfirandet är i 
dagsläget inte klart, men det 
lär säkert inte undgå någon 
när detaljerna väl är på plats.

Vi ska självklart uppmärk-
samma kommunens jubi-
leum och framför allt åren 
som flytt. Vad har hänt? 
Blev det som planerat? Det 
finns många som har mycket 
att berätta. Arne Adiels egen 
skrift i veckans nummer 
lägger en bra grund för vårt 
fortsatta arbete.

2014 är inte bara ett ju-
bileumsår för Ale kommun, 
det är också ett supervalår 
med val till EU-parlamen-
tet, riksdagen, region- och 

kommunfullmäktige. Det 
märks redan att de politis-
ka eldsjälarna har fått upp 
ångan. Det kommer således 
att bli mycket politik i lo-
kaltidningen, det är bara att 
vänja sig. Faktum kvarstår 
dock att just lokalt är politik 
av tämligen stort intresse. 
I våra läsarundersökningar 
menar mer än hälften av 
våra läsare att politik och 
debatt är intressant. Jag tror 
det är ett lokalt fenomen, 
men har inte kollat fakta i 
målet. Det brukar vara så 
att det som står dig närmast, 
det vill säga att närdemokra-
tin, är viktigare för det stora 
flertalet.

Redan nu i februari har vi 
fått utöka till två insändarsi-
dor. Debatten är i gång och 
ironiskt nog är det skolan 
som står i centrum. Den 
frågan som Allianspartierna 
och de rödgröna kom över-
ens om att vara eniga om. 
Det är man också, däremot 
är aleborna mycket frågande 
till strategin och väljarna 
avgör ju faktiskt vilka frågor 
som ska debatteras. Det är 
en mycket speciell situation 
när svaren angående skolan 
då kommer gemensamt 
från företrädare på båda 
sidor om blockgränsen. Det 
bevisar att politiken i Ale 
– till stor del – har bestämt 
väg för skolan. Nu gäller 
det att sälja in konceptet 
till väljarna annars lär det 

garanterat skapa utrymme 
för stora missnöjesyttringar 
som de annars så tongivan-
de partierna kan bli stora 
förlorare av.

Att enighet banar väg för 
framgång finns det annars 
goda exempel på. Det lokala 
företagsklimatet är ett så-
dant. Svenskt Näringsliv har 
inte släppt sin nya jämförel-
se mellan landets kommuner 
ännu, men har viskat att Ale 
återigen tillhör de främsta 
klättrarna. Att verka för en 
bättre dialog med närings-
livet har båda kommunalrå-
den talat sig varm för, men 
självklart är det en stjärna 
i boken för Alliansen som 
kan konstatera att ett av 
de uttalade målen infriats. 
Dessutom har det ju byggts 
fyra konstgräsplaner...  

Ale firar 40 år

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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sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
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KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
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0707-71 29 45
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JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
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ADAM ERIKSSON
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JONAS ANDERSSON
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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
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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

e

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

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

BARNTRIKÅ 120:-/m

MÖBELTYG / GALON  

60-115:-/m

KAPPMETERVARA  

29-85:-/m

THERMOLEGGINGS 49:-

STORT UTBUD KLÄDTYGER
College, Velour, trikå, spets m.fl

Storsäljaren 

PALAMUSE FÖRENING I ALE
kallar till 

ÖPPET FÖRENINGSMÖTE
Onsdag 12 febr 2014 kl 19.00

Alebackens cafeteria

Ärende: Förslag om föreningens 
upphörande.

Styrelsen

ALE SCHACKKLUBB
NU HAR VÅRSÄSONGEN STARTAT!

Onsdagar kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Onsdag 12 februari kl 18.30
i Bohushallen, Bohus

 Talare Regionrådet Monica Selin

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 Fika serveras

            Välkomna!

i Ale

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad
Tel 0303-74 06 00, 0704-20 07 93

Anhörigföreningen
– Omtanken i Ale 

Kallar till 

ÅRSMÖTE 
tisdag 18/2 kl 18:30
Allaktivitetshuset i Älvängen

Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan

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

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, 
fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 

(60% bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil.   
LÖRDAG 8/2: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 8/3.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

ÅRSMÖTE
Onsdag 26 februari

kl 19.00 i Bohushallen, 
Bohus

Välkomna!
Bohus IF styrelse

BOHUS IF KALLAR TILL

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Boka nu!

Mer än bara lokaltidning
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ALE. För andra året i 
rad fortsätter företags-
klimatet i Ale att peka 
spikrakt uppåt.

Det visar svaren från 
den senaste enkäten 
som gick ut till kommu-
nens företagare.

– Det är så roligt att 
trenden håller i sig och 
att vi nästan fördubblat 
antalet nöjda företaga-
re, säger näringslivschef 
Jannike Åhlgren. 

När företagsklimatet i Sve-
rige för tredje året i rad för-
sämras går Ale mot ström-
men och presenterar sitt 
bästa resultat sedan mätning-
arna startade 2002. 

I fjol utsågs kommunen 
till ”Årets klättrare” i Gö-
teborgsregionen i Svenskt 
näringslivs ranking av före-
tagsklimatet. Det var därför 
sannolikt att tro att man inte 
skulle se någon större upp-
gång i år, men enligt enkät-
svaren verkar trenden hålla 
i sig. 

– Det känns väldigt ro-

ligt och är ett resultat av att 
kommunen, företagare och 
politiken strävar åt samma 
håll. Vi har jobbat hårt med 
framför allt attityder, bemö-
tande och service, bland an-
nat genom utbildningar för 
kommunens tjänstemän och 
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Positiv överraskning
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Den 6 maj presenterar 
Svenskt näringsliv 2014 års 
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JOHANNA ROOS

NOL. Mycket har hänt 
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har det sett ut längre 
tillbaka?
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växa på riktigt och även an-
talet tjänstemän i kommu-
nen blev fler. Från att ha haft 
en personlig kontakt med 
ganska få växte organisatio-
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JOHANNA ROOS
Erfaren företagare. Börje Carlsson, fastighetsägare Nols Företagscenter, menar att dialogen med kom-
munen har förbättrats sedan expansionen i slutet av 90-talet. 

– Börje Carlsson har varit företagare i Ale i 47 år

”Det har blivit enklare”

– Ale går mot strömmen och 
presenterar rekordklättring

Ny raketuppgång för företagsklimatet

Hon är en av de senast till-
komna medlemmarna i Ales 
näringslivsråd som inrät-
tades under 2012 i syfte att 
höja företagsklimatet. Det 

blev en lyckad satsning.
– Jag upplever att det 

finns en stark ”vi-känsla” 
och en vilja att gemensamt 
lyfta Ale. Det tror jag är en 

förklaring till att vi lyfter oss 
i år igen.  

Om man under de första 
åren fokuserat på att skapa 
samarbete genom goda re-
lationer läggs nu fokus på 
att ytterligare konkretisera 
arbetet. 

– För att kunna jobba 
framåt med frågor som fö-
retagarna tycker är viktiga 
har vi startat upp 6-7 arbets-

grupper och utsett ansva-
riga för respektive område. 
Syftet är att vilka företagare 
som helst ska kunna engage-
ra sig i frågor som intresse-
rar dem. Tanken är att ar-
betet ska grena ut sig även 
utanför Näringslivsrådet, 
berättar Lisa Esberg. 

 JOHANNA ROOS

– Näringslivsrådet vill få fler företagare att engagera sig

En stark ”vi-känsla”

Företagaren Lisa Esberg, som driver it-företaget Nova Ranking.

ALE. En stark ”vi-känsla” dels mellan företagare 
och kommunen, men även företagare emellan är 
kärnan i Näringslivsrådets arbete och en förkla-
ring till uppsvinget för företagsklimatet. 

Det menar företagaren Lisa Esberg från Nova 
Ranking.

Stora förändringar. Jannike Åhlgren, näringslivschef, gläds över att Ales företagsklimat för andra året i 
rad pekar spikrakt uppåt.
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NOL. Ett omfattande 
vattenläckage i Nol 
kastar nytt sken över 
debatten om gamla 
uttjänta vattenledning-
ar i Ale.

– Nu förstår alla 
kanske bättre allvaret 
i frågan, säger Jan A 
Pressfeldt (AD), ordfö-
rande i Samhällsbygg-
nadsnämnden. 

Natten mellan lördag och 
söndag sprang en vattenled-
ning läck i Nol och gjorde 
att många abonnenter blev 
utan vatten. Bland annat blev 
vårdcentralen Adina-hälsan 
och intilliggande förskolor 
utan vatten. Tekniska konto-
ret hade snabbt folk på plats 
och kunde reparera läckan 
som berodde på att frosten 
hade knäckt det gamla gjut-
järnröret. 

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) besökte 
platsen för att informera sig 
om skadorna.

– När sådana här skad-
or sker och med de stora 
konsekvenser de kan få för 

människors vardag är jag 
väldigt glad och stolt över att 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i enighet fattat beslut om att 
successivt byta ut alla gamla 
gjutjärnsrör till mer hållbara 
material. Den tidigare ut-
byggnadstakten var 160 år,  
men när rören bara håller i 
max 80 år så är det fullstän-
digt oansvarigt att vänta till 
dess rören rostar sönder! 
På många ställen där rören 
ligger i lera med saltvatten 
håller de inte mer än 30-50 
år, säger Pressfeldt och fort-
sätter:

– Det händer oftare och 
oftare runt om i Sverige att 
det kommer in avloppsvat-
ten i vattenledningssystemen 
med magsjukeepidemier på 
grund av bakterier. Vi vill 
på alla sätt försöka förhin-
dra detta och även om det 
tar lång tid och kostar stora 
summor som naturligtvis på-
verkar VA-taxan så måste vi 
göra det. Det är att ta ansvar 
för vårt viktigaste livsmedel: 
vattnet.

Förslaget från Samhälls-
byggnadsnämnden att öka 
takten i utbytet av gamla 

vattenledningar med en för-
höjd VA-taxa som följd tog 
tid att få igenom. Ärendet 
återremitterades flera gång-
er innan kommunfullmäkti-
ge klubbade en taxehöjning 
i november. De rödgröna 
deltog inte i beslutet.

– Vi är väl medvetna om 
problematiken och är egent-
ligen helt överens. Det enda 
vi har begärt av Samhälls-
byggnadsnämnden är att de 
ger oss ett vettigt beslutsun-
derlag, men det har de inte 
förmått klara av. Vi hade 
gärna viljat ta beslut om en 
långsiktig VA-strategi, men 
den ska vara baserad på fak-
ta och omvärldsanalyser. På 
tre år har vi fortfarande inte 
kunnat få svar på våra frågor, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Det är ett förhållningssätt 
som Jan A Pressfeldt inte kan 
förstå. 

– Obegripligt, då den 
rödgröna minoriteten i Sam-
hällsbyggnadsnämnden har 
varit med oss hela vägen. 
Förhoppningsvis vaknar alla 
nu och förstår allvaret.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vattenläcka i Nol

MODE
INTRESSERAD?

Just nu söker vi två engagerade personer med ett brinnande intresse för konfektion 
och mode. Som person är du arbetsam, social och flexibel 

med erfarenhet från konfektion inom detaljhandeln. 
Dina arbetsuppgifter omfattar att arbeta med det visuella, försäljning samt övrigt 

butiksarbete. Tjänsterna är på 34 timmar/vecka med schemaläggning 
även på helgerna.

Ytterligare information om tjänsterna 
Helena Pettersson, 031-46 29 00

Välkommen med din ansökan till 
helena@kladkallaren.se 

senast den 16 februari

Klädkällaren öppnade sin första butik 1969 i Björsared.  Familjeföretaget har sedan dess haft en mycket spännande 
utveckling och i februari 2013 öppnades ett nytt 7000 kvm stort varuhus i Stora Viken, Bohus. Etableringen har blivit en 
stor framgång och expansionen fortsätter.  Förutom ett stort utbud av dam-, herr- och barnkläder omfattar sortimentet 
även heminredning, tyger, gardiner, fritid, leksaker och trädgård.  Personalstyrkan behöver nu breddas ytterligare.

LEDIGA TJÄNSTER

– Stor risk med gamla järnrör

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), fanns på plats och inspektera-
de vattenläckan i Nol i söndags morse. Arbets-
ledare Kent Antonsson visade runt.

Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från Älväng-
en och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventilbrickor 
i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder också 
tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Vår senaste investering i två moderna UV-
printers, som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material, har slagit väl 
ut. Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, 
aluminium och rostfritt.

Vi tror att du har goda datakunskaper främst i program som Illustrator och 
Photoshop, är händig, självgående och servicemedveten. Eftersom tjänsten rör 
modern produktionsteknik tror vi att sökande kan vara från 20 år.

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Ansökan till tjänsten ska vara oss tillhanda senast 
28 februari 2014. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se
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På gångMassor av aktiviteter vecka 7!
Det finns mycket att göra i Ale på februarilovet. 

Barnfilmklubb

Slå rep med Bernt

Aktiviteter för företagare & entreprenörer

Måla på glas

Träffa en dykare!

Du har väl inte missat att du via 
NyföretagarCentrum i Ale kan få kostnadsfri 
rådgivning i alla frågor som berör 

kompetens och det nätverk som finns för att 
få igång ditt företag på ett långsiktigt och 
hållbart sätt!

Kontakta Lena Winbgro för tidsbokning: 
lena.wingbro@nyforetagarcentrum.se,  

Vi finns även på Facebook som 
NyföretagarCentrum Ale

Februari

5
ONSDAG

Pilgrimsleder  
ett turistprojekt  
i Göta Älvdalen

mellan Göteborg Lödöse Skara och Vänersborg.
Älvängens bibliotek onsdag kl. 19.00
Inträde/fika 40 kr

Februari

4
TISDAG

14.00 Prova på och tipsa

funktioner och appar till Ipad och 
Iphone APPLE!

Februari

18
TISDAG

14.00 Prova på och tipsa

funktioner och appar till surfplattor och 
smartphones ANDROID!

Februari

25
TISDAG

14.00 visning
Visning av egen nedladdning av 
talböcker på Legimus. Talböcker från 
Legimus får endast personer med 
läsnedsättning läsa. Har du eller någon 
i din omgivning en läsnedsättning eller 
om du vill veta mer om det så är du 
välkommen att anmäla dig!

Februari

11
TISDAG

14.00 Visning
Visning av bibliotekets hemsida och 

 

Digitala tisdagar i februari
Ale bibliotek, Nödinge

Anmälan krävs tel. 0303-33 02 16 eller 
bibliotek@ale.se

Obs! Om du vill ta med egen surfplatta eller smart
phone,  ta även med dina användaruppgifter för att 

Februari

6
TORSDAG Lånarna

Lånarna- Arrietty

Tycker du att det är konstigt att strumpor, nålar 

förklaring: Det är lånare som varit framme. Lånarna 
bor under golvet och lever av människornas över

dem. Om Lånarna handlar denna föreställning

10.30. Teatern Ale kulturhus, Nödinge.  
Passar alla åldrar från 6 år. Entré 50 kr.

Mamma mu fiskar
Den lilla sjöjungfrun
Pippi på de sju haven
Legender från Övärlden

Filmerna visas i Teatern, Ale gymnasium,  
Nödinge. Medlemskort köps i entrén 20 kr/termin. 

Bertnt Larsson lär barnen att slå rep med gamla 

Materialkostnad 30 kr.  

Torsdag 6/2 kl 09-16
 Starta Företag Dagen Göteborg   

Onsdag 12/2 kl 12-14

Onsdag 19/2kl 18-21
Nyföretagarinformation med Skatteverket

Torsdag 20/2 kl 08-16

 Anmälan och läs mer: www.ale.se/foretagare

Materialkostnad 10 kr. Glasbruksmuseet, Surte. 

Dykaren heter Stefan och han visar undervat
tensfilmer och berättar om vad man kan hitta 
på botten. Han har dykt under många år både i 

och föremål som han hittat. Surte bibliotek. 
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ÄLVÄNGEN. Boel Hol-
gerssons begäran om att 
flyttas ned på Center-
partiets kommunfull-
mäktigelista genererade 
en förändring i toppen.

Årsmötet beslutade 
att välja Elena Fridfelt 
som förstanamn.

– Jag är glad och 
väldigt stolt över att 
ha fått medlemmarnas 
förtroende, säger hon 
till lokaltidningen.

Nyligen valde Centerpartiet 
i Lilla Edet Julia Färjhage, 
33, till förstanamn på kom-
munfullmäktigelistan inför 
valet 2014. Centerrörelsen i 
Ale gör precis på samma sätt, 
föryngrar och låter Elena 
Fridfelt, 35, inta den översta 
positionen.

– Jag är sjukt taggad och 

det vet jag att alla våra med-
lemmar är inför detta super-
valår, säger Elena som för de 
flesta alebor gjort sig känd 
som ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

– Uppdraget har naturligt-
vis givit mig en politisk erfa-
renhet. Som förstanamn på 
Centerpartiets lista kommer 
invånarna att få se mig i an-
dra sammanhang, debattera 
sådant som inte bara har med 
skolan att göra. Det är ett an-
svarsfullt uppdrag som jag har 
tilldelats och jag tänker för-
valta det på bästa sätt.

Centerparitets höll sitt 
årsmöte i Aktivitetshuset i 
Älvängen. Sammanträdet 
handlade uteslutande om de 
olika val som sker 2014. Full-
mäktigelistan spikades och 
på platserna närmast bakom 
Elena Fridfelt finns i tur och 
ordning Åke Niklasson, Boel 

Holgersson och Lennart 
Dahl.

Vad blir den enskilt 
viktigaste frågan i valrörel-
sen 2014, på riksnivå och 
lokalt?

– Jobben! Vi kan inte bara 
förlita oss på regeringen i den 
frågan utan måste också vara 
aktiva lokalt. Det som vi arbe-
tar med på riksnivå, att få små 
och medelstora företag att 
växa, ska vi också kämpa för 
i Ale kommun. Allting häng-
er ihop, säger Elena Fridfelt 
som också betonar vikten av 
en levande landsbygd.

– Vi vill lyfta hela Ale, till-
gänglighet och service ska fin-
nas i alla samhällen och ute på 
landsbygden. Bredband är ett 
exempel på en viktig tillgäng-
lighetsfråga. En annan del är 
hur vi säkrar upp kollektiv-
trafiken, så att Västtrafik inte 
drar in linjer på landsbygden.

Vad har Centerpartiet i 
Ale för strategi i valrörel-
sen?

– Vi ska finnas där folk är. 
Vi ska vara tydliga med vår 
politik i Ale, Sverige och Eu-
ropa. Det finns onekligen en 
tyngd när vi diskuterar lands-
bygdsfrågor. Vi är det enda 
parti som driver den typ av 
politik på ett trovärdigt sätt.

Hur ser du på din egen 
roll efter valet 2014?

– Jag vill sitta kvar som 
Utbildningsnämndens ord-
förande i minst fyra år till, 
säger Elena som brinner för 
politiken.

– Jag ser inga hinder i att 
kombinera jobb, rollen som 
tvåbarnsmor och uppdraget 
som fritidspolitiker. Det fun-
kar!

Din uppfattning om Ales 
grundskola idag?

– Vi befinner oss i ett av-

Elena Fridfelt är vald som förstanamn på Centerpartiets kommun-
fullmäktigelista inför valet 2014.  

”Glad och väldigt stolt”
Elena Fridfelt överst på Centerlistan:
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Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

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

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

ALE. Sitter du inne 
på en unik idé för en 
webbshop?

I så fall har du nu 
chansen att delta i 
tävlingen Webfab Ale 
med chans att vinna 
både professionellt 
stöd samt ett års fri 
lokalhyra på glasbrus-
området i Surte. 

Idag går det mesta att köpa 
via webben, allt från kläder, 
filmer, möbler och elektro-
nik till mat och resor. Nya 
konsumtionsvanor öppnar 
upp för en helt ny kategori 
av företag: Webbshopar. 

I syfte att öka nyföreta-
gandet, bredda branscher 
och skapa fler arbetstill-
fällen har Ale kommun 
tagit initiativet till Web-
Fab – en tävling för entre-
prenörer som har en unik 
webbshopsidé. Projektet 
finansieras delvis med 
hjälp av EU-bidrag från 
Leader Göta älv. 

I prispotten, som tillfal-
ler 10 vinnare, ligger ett 
års fri lokalhyra på glas-
bruksområdet i Surte samt 
möjlighet till professio-
nellt stöd för att starta upp 
sin verksamhet. 

Tröskeln för deltagande 
är låg. I den första deltäv-
lingen beskriver man kort 
sin affärsidé på nätet för 
att i nästa steg mer detal-

jerat presentera den för en 
jury bestående av bland an-
dra Johan Trouvé, vd för 
Västsvenska Handelskam-
maren samt ett antal le-
dande entreprenörer inom 
webbhandel. 

Kreativ miljö
Tävlingen är öppen för 
alla, oavsett geografisk 
hemvist och oavsett om af-
färsidén är helt ny eller om 
det handlar om att utöka 
en redan etablerad verk-
samhet. 

– Det är jättehäftigt att 
kunna använda de gamla 
fina lokalerna i Surte på 
ett nytt sätt. Ofta är det 
just logistiken det faller på 
och därför är det så roligt 
att kommunen med hjälp 
av fastighetsägaren Ca-
mille Sporre kan erbjuda 
plats i dessa lokaler, säger 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren. 

Förhoppningen är att 
verksamheten i Surte ska 
bli en ny mötesplats och 
ett kunskapscentrum för 
företagare kring e-handel. 

– Den viktiga delen 
är att tillsätta kompetens 
och jag hoppas att lokala 
företagare ställer upp och 
coachar. 

De tio vinnarna presen-
teras under en galakväll 
som kommer att arrange-
ras i Ale den 24 april. 

JOHANNA ROOS 

Framtidens e-handel 
tar plats på bruket

görande skede. Det händer 
saker, men det tar tid vilket 
är väldigt frustrerande. Vi har 
inte sett resultatförbättringar 
ännu, fast jag är övertygad om 
att vändingen kommer snart. 
Det gäller att hålla i och hålla 
ut, att göra rätt saker. Det vi 
gör nu kommer att få effekt 
om bara ett eller ett par år. 
Som exempel har vi de nya 
lärarlegitimationerna och 
nya chefer på sektorsnivå. Vi 
ska också vidareutveckla vår 

en-till-en-satsning. Att bara 
forsla ut maskiner till elever-
na är inte magin, säger Elena 
Fridfelt och fortsätter:

– Äntligen har vi fått en 
kommunövergripande analys 
varför vi ligger på en jämn 
låg nivå, som jag har eftersökt 
länge. Rapporten visar att 
högstadielärarna inte mår bra, 
deras psykosociala arbetsmil-
jö är inte tillfredsställande. 
Här måste vi sätta in insatser.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Välkommen 
att kliva in i historien 
om Lödöse – staden 
som under medeltiden 
flyttades, brändes och 
byggdes upp igen inte 
mindre än åtta gånger.

Den vandrande staden 
är en ny utställning som 
invigs på museet sön-
dagen den 16 februari. 

Hur går det egentligen till när 
människor och städer flyttas, 
frivilligt eller under tvång, 
från en plats till en annan? 
Och hur tänker egentligen 
stadsplanerare? Det är några 
frågor som besökarna till Den 
vandrande staden ges svar på.

– Vad är det som gör att 
människor vill bo på vissa 
ställen, att en del platser blir 
mer attraktiva än andra. Den 

frågeställningen inryms också 
i den här utställningen, säger 
Iréne Karlbom.

Den vandrande staden 
berättar historien om hur 
Lödöse flyttades, brändes och 
byggdes upp, om och om igen 
under 150 år. Den handlar 
också om att flytta folk och 
städer i alla tider, överallt i 
världen. Om att människor 
har rötter, men också fötter 
och om hur stadsplanerare 

kan tänka.
– Fokus flyttades lite grann 

till det mer dramatiska under 
tiden som vi jobbade med ut-
ställningen. Det finns olika 
grader av frivilligt flyttande, 
säger Iréne Karlbom.

Utställningen invigs nästa 
söndag av Ewa Lejdbrandt, 
kultur- och fritidschef i Lilla 
Edets kommun. Under invig-
ningen blir det också en resa 

i musiken till tonerna av vio-
linisten Bolor Tumur-Ochir 
samt pysselaktiviteter för 
barn.

– Det är en bred utställning 
och det ska finnas något för 
alla åldrar, poängterar Iréne 
Karlbom.

Den vandrande staden visas 
på Lödöse museum till och 
med den 14 september 2014.

JONAS ANDERSSON

Den vandrande staden

Eva Lejdbrandt, kultur- och fri-
tidschef i Lilla Edets kommun.

Kastrationskampanj feb-mars 2014

KASTRERA 
KATTEN NU!

FÅ VACCINATION & 
ID-MÄRKNING PÅ KÖPET!

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE
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ALE
DJURKLINIK

Välkommen att 
boka tid på

0303-33 59 70

Vi hälsar Leg. Vet. Jan Arosenius, specialist i 
hundens och kattens sjukdomar välkommen 
tillbaka till oss igen.

Gustav Vasa återfinns i den kommande utställningen på museet.
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ÄLVÄNGEN. Boel Hol-
gerssons begäran om att 
flyttas ned på Center-
partiets kommunfull-
mäktigelista genererade 
en förändring i toppen.

Årsmötet beslutade 
att välja Elena Fridfelt 
som förstanamn.

– Jag är glad och 
väldigt stolt över att 
ha fått medlemmarnas 
förtroende, säger hon 
till lokaltidningen.

Nyligen valde Centerpartiet 
i Lilla Edet Julia Färjhage, 
33, till förstanamn på kom-
munfullmäktigelistan inför 
valet 2014. Centerrörelsen i 
Ale gör precis på samma sätt, 
föryngrar och låter Elena 
Fridfelt, 35, inta den översta 
positionen.

– Jag är sjukt taggad och 

det vet jag att alla våra med-
lemmar är inför detta super-
valår, säger Elena som för de 
flesta alebor gjort sig känd 
som ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

– Uppdraget har naturligt-
vis givit mig en politisk erfa-
renhet. Som förstanamn på 
Centerpartiets lista kommer 
invånarna att få se mig i an-
dra sammanhang, debattera 
sådant som inte bara har med 
skolan att göra. Det är ett an-
svarsfullt uppdrag som jag har 
tilldelats och jag tänker för-
valta det på bästa sätt.

Centerparitets höll sitt 
årsmöte i Aktivitetshuset i 
Älvängen. Sammanträdet 
handlade uteslutande om de 
olika val som sker 2014. Full-
mäktigelistan spikades och 
på platserna närmast bakom 
Elena Fridfelt finns i tur och 
ordning Åke Niklasson, Boel 

Holgersson och Lennart 
Dahl.

Vad blir den enskilt 
viktigaste frågan i valrörel-
sen 2014, på riksnivå och 
lokalt?

– Jobben! Vi kan inte bara 
förlita oss på regeringen i den 
frågan utan måste också vara 
aktiva lokalt. Det som vi arbe-
tar med på riksnivå, att få små 
och medelstora företag att 
växa, ska vi också kämpa för 
i Ale kommun. Allting häng-
er ihop, säger Elena Fridfelt 
som också betonar vikten av 
en levande landsbygd.

– Vi vill lyfta hela Ale, till-
gänglighet och service ska fin-
nas i alla samhällen och ute på 
landsbygden. Bredband är ett 
exempel på en viktig tillgäng-
lighetsfråga. En annan del är 
hur vi säkrar upp kollektiv-
trafiken, så att Västtrafik inte 
drar in linjer på landsbygden.

Vad har Centerpartiet i 
Ale för strategi i valrörel-
sen?

– Vi ska finnas där folk är. 
Vi ska vara tydliga med vår 
politik i Ale, Sverige och Eu-
ropa. Det finns onekligen en 
tyngd när vi diskuterar lands-
bygdsfrågor. Vi är det enda 
parti som driver den typ av 
politik på ett trovärdigt sätt.

Hur ser du på din egen 
roll efter valet 2014?

– Jag vill sitta kvar som 
Utbildningsnämndens ord-
förande i minst fyra år till, 
säger Elena som brinner för 
politiken.

– Jag ser inga hinder i att 
kombinera jobb, rollen som 
tvåbarnsmor och uppdraget 
som fritidspolitiker. Det fun-
kar!

Din uppfattning om Ales 
grundskola idag?

– Vi befinner oss i ett av-

Elena Fridfelt är vald som förstanamn på Centerpartiets kommun-
fullmäktigelista inför valet 2014.  

”Glad och väldigt stolt”
Elena Fridfelt överst på Centerlistan:
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I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

ALE. Sitter du inne 
på en unik idé för en 
webbshop?

I så fall har du nu 
chansen att delta i 
tävlingen Webfab Ale 
med chans att vinna 
både professionellt 
stöd samt ett års fri 
lokalhyra på glasbrus-
området i Surte. 

Idag går det mesta att köpa 
via webben, allt från kläder, 
filmer, möbler och elektro-
nik till mat och resor. Nya 
konsumtionsvanor öppnar 
upp för en helt ny kategori 
av företag: Webbshopar. 

I syfte att öka nyföreta-
gandet, bredda branscher 
och skapa fler arbetstill-
fällen har Ale kommun 
tagit initiativet till Web-
Fab – en tävling för entre-
prenörer som har en unik 
webbshopsidé. Projektet 
finansieras delvis med 
hjälp av EU-bidrag från 
Leader Göta älv. 

I prispotten, som tillfal-
ler 10 vinnare, ligger ett 
års fri lokalhyra på glas-
bruksområdet i Surte samt 
möjlighet till professio-
nellt stöd för att starta upp 
sin verksamhet. 

Tröskeln för deltagande 
är låg. I den första deltäv-
lingen beskriver man kort 
sin affärsidé på nätet för 
att i nästa steg mer detal-

jerat presentera den för en 
jury bestående av bland an-
dra Johan Trouvé, vd för 
Västsvenska Handelskam-
maren samt ett antal le-
dande entreprenörer inom 
webbhandel. 

Kreativ miljö
Tävlingen är öppen för 
alla, oavsett geografisk 
hemvist och oavsett om af-
färsidén är helt ny eller om 
det handlar om att utöka 
en redan etablerad verk-
samhet. 

– Det är jättehäftigt att 
kunna använda de gamla 
fina lokalerna i Surte på 
ett nytt sätt. Ofta är det 
just logistiken det faller på 
och därför är det så roligt 
att kommunen med hjälp 
av fastighetsägaren Ca-
mille Sporre kan erbjuda 
plats i dessa lokaler, säger 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren. 

Förhoppningen är att 
verksamheten i Surte ska 
bli en ny mötesplats och 
ett kunskapscentrum för 
företagare kring e-handel. 

– Den viktiga delen 
är att tillsätta kompetens 
och jag hoppas att lokala 
företagare ställer upp och 
coachar. 

De tio vinnarna presen-
teras under en galakväll 
som kommer att arrange-
ras i Ale den 24 april. 

JOHANNA ROOS 

Framtidens e-handel 
tar plats på bruket

görande skede. Det händer 
saker, men det tar tid vilket 
är väldigt frustrerande. Vi har 
inte sett resultatförbättringar 
ännu, fast jag är övertygad om 
att vändingen kommer snart. 
Det gäller att hålla i och hålla 
ut, att göra rätt saker. Det vi 
gör nu kommer att få effekt 
om bara ett eller ett par år. 
Som exempel har vi de nya 
lärarlegitimationerna och 
nya chefer på sektorsnivå. Vi 
ska också vidareutveckla vår 

en-till-en-satsning. Att bara 
forsla ut maskiner till elever-
na är inte magin, säger Elena 
Fridfelt och fortsätter:

– Äntligen har vi fått en 
kommunövergripande analys 
varför vi ligger på en jämn 
låg nivå, som jag har eftersökt 
länge. Rapporten visar att 
högstadielärarna inte mår bra, 
deras psykosociala arbetsmil-
jö är inte tillfredsställande. 
Här måste vi sätta in insatser.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Välkommen 
att kliva in i historien 
om Lödöse – staden 
som under medeltiden 
flyttades, brändes och 
byggdes upp igen inte 
mindre än åtta gånger.

Den vandrande staden 
är en ny utställning som 
invigs på museet sön-
dagen den 16 februari. 

Hur går det egentligen till när 
människor och städer flyttas, 
frivilligt eller under tvång, 
från en plats till en annan? 
Och hur tänker egentligen 
stadsplanerare? Det är några 
frågor som besökarna till Den 
vandrande staden ges svar på.

– Vad är det som gör att 
människor vill bo på vissa 
ställen, att en del platser blir 
mer attraktiva än andra. Den 

frågeställningen inryms också 
i den här utställningen, säger 
Iréne Karlbom.

Den vandrande staden 
berättar historien om hur 
Lödöse flyttades, brändes och 
byggdes upp, om och om igen 
under 150 år. Den handlar 
också om att flytta folk och 
städer i alla tider, överallt i 
världen. Om att människor 
har rötter, men också fötter 
och om hur stadsplanerare 

kan tänka.
– Fokus flyttades lite grann 

till det mer dramatiska under 
tiden som vi jobbade med ut-
ställningen. Det finns olika 
grader av frivilligt flyttande, 
säger Iréne Karlbom.

Utställningen invigs nästa 
söndag av Ewa Lejdbrandt, 
kultur- och fritidschef i Lilla 
Edets kommun. Under invig-
ningen blir det också en resa 

i musiken till tonerna av vio-
linisten Bolor Tumur-Ochir 
samt pysselaktiviteter för 
barn.

– Det är en bred utställning 
och det ska finnas något för 
alla åldrar, poängterar Iréne 
Karlbom.

Den vandrande staden visas 
på Lödöse museum till och 
med den 14 september 2014.

JONAS ANDERSSON

Den vandrande staden

Eva Lejdbrandt, kultur- och fri-
tidschef i Lilla Edets kommun.

Kastrationskampanj feb-mars 2014

KASTRERA 
KATTEN NU!

FÅ VACCINATION & 
ID-MÄRKNING PÅ KÖPET!

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Honkatt  

995:-
Hankatt 

550:-

ING PPÅÅÅÅÅÅÅ  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖPPPET!ÖÖPPE

ALE
DJURKLINIK

Välkommen att 
boka tid på

0303-33 59 70

Vi hälsar Leg. Vet. Jan Arosenius, specialist i 
hundens och kattens sjukdomar välkommen 
tillbaka till oss igen.

Gustav Vasa återfinns i den kommande utställningen på museet.
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ALAFORS. ESF-projektet 
SKY – Stark Kompetens 
& Yrkesstolthet – går nu 
in i sin slutfas.

Alla kommunens 
lokalvårdare ska innan 
årets slut ha genomgått 
utbildningen PRYL, som 
står för Projekt, Yrkes-
bevis och Lokalvård.

Vid en ceremoni i 
Medborgarhuset nyli-
gen erhöll 24 deltagare 
sitt certifikat.

Tolv kommuner har beviljats 
9,4 miljoner kronor av Euro-
peiska Socialfonden. Projek-
tet är ett kompetensutveck-
lingsprojekt som innefattar 
1 700 deltagare. Målet med 
projektet är att öka kompe-
tensen, höja yrkesstoltheten 
och självförtroendet samt att 
skapa ett informellt lärande 
inom den egna organisatio-
nen för kvinnor och män 

inom kost och lokalvård.
– I Ale kommun har vi 

nått ett väldigt bra resultat. 
Lokalvårdarna fyller en väl-
digt viktig funktion och för 
mig är det en självklarhet att 
vi i kommunen ska satsa re-
surser på den här yrkesgrup-
pen. Att städningen fungerar 
på skolor och förskolor är 
en förutsättning för att våra 
barn och ungdomar ska hålla 
sig friska och kunna ta del av 
undervisningen, säger Su-
sanne Vehmanen, enhets-
chef service.

Berikande
Koda Elzbieta, Garnvinde-
skolan och Git Bergman, 
Nödingeskolan/Äppelgår-
dens förskola, var två av 
kommunens lokalvårdare 
som uppmärksammades med 
diplom och nål i Medborgar-
huset.

– Utbildningen har varit 
väldigt berikande. Man har 

fått träffa kollegor, utbytit 
erfarenheter och lärt oss att 
hantera maskiner och ma-
terial på bästa sätt. Det har 
handlat om alltifrån dosering 
till att vi jobbar ergonomiskt 
rätt, säger Git Bergman.

– När det handlar om 
kompetensutveckling brukar 
pengarna inte räcka till oss. 
Äntligen har man valt att sat-
sa på vår yrkesgrupp. Nu är 
det bara lönen som ska upp 
också, säger Koda Elzbieta.

De lokalvårdare i Ale som 
ännu inte har genomgått 
PRYL-utbildningen ska göra 
det så snart som möjligt.

– Kommunens lokal-
vårdare certifierade

Projekt 
går in i 
sin slutfas

Några av kommunens lokalvårdare som genomgått PRYL-utbildningen – Projekt, Yrkesbevis och Lokalvård.
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– Det finns dem som av 
olika anledningar inte har 
haft möjlighet att genomföra 

utbildningen, men vi kom-
mer att fånga upp all vår per-
sonal. Alla ska genomgå ut-

bildningen, avslutar Susanne 
Vehmanen.

JONAS ANDERSSON

Välkommen på informationsmöte

Vi kommer bland annat ta upp:

- Fiberutbyggnad till landsbygden 

Per Persson
bredbandssamordnare

Ale kommun/Lilla Edets kommun
0303-33 00 90

per.persson@ale.se

Folkets Hus, Lilla Edet

Ale Gymnasium (sal 209), Nödinge

SKEPPLANDA. Pro-
gramserien Bäbismys 
fortsätter under våren 
på biblioteken i Surte, 
Nödinge och Skepplan-
da.

Det sistnämnda stället 
hade i måndags besök 
av Caminos chefredak-
tör Johanna Stål.

Föreläsningen hade 
rubriken: Hållbart famil-
jeliv.

Camino, med säte i Göte-
borg, är ett livsstilsmagasin 
som har funnits i åtta år. 
Chefredaktör Johanna Stål 
berättar hur tidningen kom 
till.

– Jag och min kompis, 
som då arbetade som kom-
munikatör, blev inspirera-
de av ett livsstilsmagasin i 
England. Vi vänder oss till 
människor som är medvetna 
om vad de tar på sig, äter och 
så vidare. Redan innan första 
numret kom ut hade vi 500 
förhandsprenumeranter.

I måndags förmiddag be-
sökte Johanna Stål biblio-
teket i Skepplanda där hon 
bland annat beskrev förde-
larna med ekologiska pro-
dukter.

– För oss svenskar är det 
väldigt lätt att välja ekologisk 
mat. Vi kan konstatera att 
konsumtionen av ekologisk 
mat ökar i landet, förklara-
de Johanna som utöver mat 
också kom att beröra leksa-
ker, hudvårdsprodukter och 
kläder under sitt drygt halv-
timmeslånga anförande.

– Utsätt barnen för så få 
kemikaliska produkter som 
det bara går. Mitt stalltips 
när det gäller kläder är att 
köpa på second hand.

JONAS ANDERSSON

Caminos chefredaktör Johanna Stål besökte Skepplanda bibliotek i 
måndags för att prata om Hållbart familjeliv. 

– Johanna 
Stål gäst- 
föreläste

Bäbismys på Skepplanda bibliotek

Ledigt 1 mars.
2 rum och kök på 
Klockarevägen, 

2. 
Balkong. Hyra: 

Kooperativ hyres-
rätt. BoKlok.
Lämna din intresseanmälan på www.alebyggen.se
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ALAFORS. ESF-projektet 
SKY – Stark Kompetens 
& Yrkesstolthet – går nu 
in i sin slutfas.

Alla kommunens 
lokalvårdare ska innan 
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utbildningen PRYL, som 
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bevis och Lokalvård.
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pengarna inte räcka till oss. 
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sa på vår yrkesgrupp. Nu är 
det bara lönen som ska upp 
också, säger Koda Elzbieta.

De lokalvårdare i Ale som 
ännu inte har genomgått 
PRYL-utbildningen ska göra 
det så snart som möjligt.

– Kommunens lokal-
vårdare certifierade

Projekt 
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sin slutfas
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 27 januari
Inbrott
Gärningsmännen använder 
sig av ett fordon för att 
krossa en ruta till Ale Tips 
& Tobak i Nödinge. Därefter 
forceras butikens jalusi. 
Tobak, tidningar och kontan-
ter tillgrips. Spårsäkring sker.

Onsdag 29 januari
Bedrägligt beteende
Tre unga tjejer som kliver på 
tåget i Älvängen, för vidare 
transport söderut, anmäls 
av tågpersonalen. Brottet 
rubriceras som bedrägligt 
beteende och ofredande. 
Tjejerna, som saknar giltiga 
färdbevis, blir ombedda 
att kliva av tåget på nästa 
station. Istället låser ungdo-
marna in sig på tågets toa-
lett. Tjejerna slår och spottar 
tågvärdinnan och hennes 
kollega.

Torsdag 30 januari
Rattfylleri
Vid Surte busstation blåser 
en bilist positivt. Ett vittne 
ligger efter en bil från 
Gasklockan inne i Göte-
borg, vid 20-tiden, som kör 
mycket vingligt. Färden går 
norr ut längs E45 och till 
slut får en radiobil stopp 
på bilen vid busstationen i 
Surte. Föraren blåser positivt 
och får följa med för prov-
tagning.

Söndag 2 februari
Våldsamt motstånd
I samband med ett hämt-
ningsbeslut gör sig en man 
skyldig till hot mot tjänste-
man, skadegörelse och våld-
samt motstånd. Händelsen 
utspelar sig på Mossvägen 
i Nol.

                       Barn behöver vuxna som har tid. Föräldrar som
                        har tid att lyssna, förskollärare som hinner se alla
                        barn och lärare som har tid att se sina elever.
                      Många har svårt att få ihop vardagen med arbete,
                   familj, vänner och fritid. Kristdemokraterna vill göra
                det enklare att få ihop det. För vi tror att det hänger 
ihop. Har man tid för sina nära, mår man också bättre och det 
går bättre i skolan och på jobbet. Tid för barnen och de du tycker 
om – och inte bara på Alla hjärtans dag. 

www.kristdemokraterna.se

Hur får du ihop  
tid med barnen?

Kristdemokraterna vill:
 Minska barngruppernas storlek i förskolan
 Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring 
 Ha fler lärarledda undervisningstimmar i skolan

 Nu rk 009.921

UTRUSTAD MED BL.A. KLIMATANLÄGGNING, 7 KROCKKUDDAR, 
AUTOMA TARSENSOR, 16” ALU.FÄLG, 
RADIO MED 5” TOUCH SCREEN, BLUETOOTH, FAR .

Ordpris: 169.990 kr

FIAT-TILLFÄLLE!

Bränsleförbrukning blandad körning 0,62 l/mil. 

 

CO2-utsläpp 145 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

the CITY lounge

du SPARAr

40.090kr

ENDAST HOS HEDIN 
BIL!

Fiat 500L 1.4 95 hk Popstar
19 st

 
 

Fyra kompLetta 

vinteRhjul 
med alu.fälg  

Värde 8.000 kr

På köpet!

HISINGS KÄRRA  
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18
(UNDER ANGEREDSBRON, AVFART 81) 
Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27
08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00
www.hedinbil.se

NÖDINGE. Uraiwan 
”Tim” Khomhong är ny 
krögare på Backa Säteri 
sedan drygt två måna-
der tillbaka.

Hon stortrivs på sin 
nya arbetsplats.

– Människorna här är 
så hjälpsamma, trevliga 
och omtänksamma, sä-
ger Uraiwan till lokaltid-
ningen.

Uraiwan Khomhong kas-
tades rakt in i hetluften när 
hon tog över Backa Säteri 
i mitten av november. Det 
blev till att förbereda julbord 
med detsamma.

– Jag fick en väldigt bra 
start, förklarar Uraiwan som 
under ett antal år drev Tim 
Thairestaurang på Stigs 
Center med stor framgång.

Hon har också ett förflu-

tet inom skolans värld som 
hemspråkslärare, historie-
handledare och elevassistent.

– Det var på nätet som jag 
fick syn på att Backa Säteri 
sökte ny ägare. Jag känner 
inte till Nödinge sedan ti-
digare, men måste säga att 
det är ett väldigt lugnt och 
fint område som omger res-
taurangen. Jag skulle kunna 
tänka mig att flytta hit, säger 
Uraiwan som för tillfället är 
bosatt i Bergsjön.

Uraiwan Khomhong kom 
till Sverige från Thailand för 
tolv år sedan. Menyn som 
”Tim” nu erbjuder på Backa 
Säteri är en mix av klassisk 
svensk husmanskost och di-
verse thairätter.

– När våren kommer och 
golfarna letar sig hit så blir 
det förhoppningsvis ännu 
fler gäster att serva. Jag har 
öppet alla dagar i veckan, 
kvällar och helger. En sats-
ning som har slagit väl ut är 
Fredagsmys, en slags after 
work. Jag hade önskat att det 
kom lika mycket folk även på 
lördag och söndag.

Uraiwan är lyhörd för 

ortsbornas önskemål, tar 
gärna emot förslag på ak-
tiviteter som skulle kunna 
genomföras i restaurangens 
regi.

– Jag vill vara en del av 
Nödinge. Finns det någon 
som vill hyra lokalen är det 
bara att höra av sig till mig.

JONAS ANDERSSON

Thaiinspirerad meny på Backa Säteri

Uraiwan ”Tim” Khomhong tog 
vid som krögare på Backa 
Säteri i Nödinge i slutet av 
förra året. Köket erbjuder en 
mix av thaimat och svensk 
husmanskost.

Socialdemokraterna i Ale har tagit fram lokala program för att 
locka aleborna till dialog. Monica Westberg , Rolf Gustavsson, 
Paula Örn, Thomas Hermansson, Batoul Raad och Björn Nord-
gren.        Foto: P-A Klöversjö

Öppnar upp 
för dialog
NOL. Socialdemokra-
ternas valarbete är i 
full gång.

Fyra lokala dialog-
program är framtagna 
och ska delas ut.

Ortsborna ska få tala 
om vilka frågor som är 
viktigast i valet.
Socialdemokraternas hand-
lingsprogram ska delvis 
bygga på resultatet av en 
omfattande dörrknack-
ning i Ale. Innan dess ska 
Surte-Bohus, Nödinge, 
Nol-Alafors och Skepplan-
da-Älvängen få ett dialog-
program i brevlådan.

– Där uttrycker vi ett 
antal lokala idéer om vad vi 
tycker kunde vara lämpligt 
att genomföra på respekti-
ve ort. Nu vill vi veta vad 
väljarna tycker är viktigast. 
Dialogprogrammet ska för-
hoppningsvis inspirera fler 
att tänka till. När vi knackar 
på hoppas vi ta del av många 
kreativa åsikter, säger Paula 
Örn (S) och Rolf Gustavs-
son (S) fyller i:

– Politik blir lätt enkel-
riktat. Nu vill vi göra väljar-
na delaktiga innan valet. Vi 
vill inte gissa vad de tyck-

er är viktigt att göra i Ale. 
Tanken är att ortsborna ska 
få lite tid att fundera när 
dialogprogrammet dim-
per ner i brevlådan. Några 
veckor senare ska vi knacka 
på.

Socialdemokraterna var 
redan ute i våras och knack-
ade dörr. 300 samtal myn-
nade insatsen ut i.

– Det var väldigt trevli-
ga samtal, men vi kände att 
svaren blev generella och 
därför har vi formulerat ett 
antal konkreta idéer som 
vi vill att de ska rangord-
na och tycka till om, säger 
Paula Örn.

Socialdemokraterna i 
Ale lanserar också två nya 
”affischnamn”. Thomas 
Hermansson och Batoul 
Raad från Nödinge.

– Det finns mer att göra 
i Ale och som urinvånare  
känner jag att jag har en 
bra bild av vad som funge-
rar och inte i kommunen, 
säger Thomas och Batoul 
fortsätter:

– Jag kommer att vara 
partiets skoldebattör och 
åka runt till Ales högstadie-
skolor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N



VECKA 06         NUMMER 05|10

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Vi har Sveriges 
mest nöjda 
kunder i år.

Igen.
Källa: SKI 2013, sakförsäkring

NÖDINGE. Ale kommun 
stöttar enskilda hushåll, 
byalag och föreningar 
som vill komma igång 
med utbyggnad av fiber.

Nu på torsdag hålls ett 
informationsmöte i Ale 
gymnasium.

– Jag ska redogöra 
för hur man kan få den 
bästa lösningen till 
bästa pris, säger bred-
bandssamordnare Per 
Persson.

Den 1 december i fjol till-
trädde Per Persson tjänsten 
som bredbandssamordnare i 
Ale och Lilla Edets kommu-
ner. Han känner sig redan 
varm i kläderna och tycker 
att arbetet är mycket stimu-
lerande.

– Jag tror detta kommer 
att bli hur bra som helst. Nu 
söker vi eldsjälar i respektive 
kommun som vill engagera 
sig i utbyggnaden av fiber-
nätet, som ser värdet av det 
och som kan få människor i 
sin omgivning intresserade, 
säger Per Persson.

Bra respons
Information om projektet 
har lagts ut på såväl Ales som 
Lilla Edets hemsida. Re-
sponsen har inte låtit vänta 
på sig.

– Det är ett 35-tal per-
soner som har hört av sig 
till mig och som visat sitt 
intresse. Det gäller således 
att vi får igång snacket om 
vilka möjligheter som finns 

för bredbandsutbyggnad i 
våra samhällen och på lands-
bygden. Det gäller att sprida 
informationen till samtliga 
kommuninvånare, säger Per 
Persson.

Som ett led i det arrang-
eras nu ett informationsmö-
te i Nödinge. Dagen innan, 
alltså nu på onsdag, är Per 
Persson och håller ett lika-

dant föredrag i Lilla Edets 
Folkets Hus.

– Jag hoppas på god upp-
slutning på båda dessa ställ-
en. Ingen anmälan krävs, det 
är bara för folk att dyka upp. 
Jag ger lite bakgrundsinfor-
mation och sedan är det fritt 
fram att ställa frågor, avslutar 
Per Persson.

JONAS ANDERSSON

Informationsträff om bredband

Bredbandssamordnare Per Persson välkomnar allmänheten till ett 
informationsmöte om fiber till landsbygden och andra, nu på tors-
dag i Ale gymnasium.

Brand i Nol
Två fordon, en personbil och en sopmaskin, sattes i brand på torsdagskvällen. Händelsen inträffade på 
Tudorområdet i Nol. Larmet kom till räddningstjänsten klockan 19.54. Båda fordonen totalförstördes. 
Det förelåg spridningsrisk till intilliggande industrifastighet. Två bilar ska ha varit synliga på platsen 
strax innan det att branden uppstod.             JONAS ANDERSSON
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Vid halv två-tiden på 
tisdagseftermiddagen fick 
räddningstjänsten ett larm 
om en villabrand i Nö-
dinge. Brandmän från Nol 
och Surte ryckte ut för att 
bekämpa elden, som relativt 
snabbt var under kontroll. 
Brandorsaken är inte känd. 
Villaägaren avfördes i am-
bulans till sjukhus. Han fick 
syrgas, men var vid medve-
tande.  

JONAS ANDERSSON

Den enskilt belägna villan på Lövängsvägen i Nödinge började 
brinna på tisdagseftermiddagen.
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Villabrand 
i Nödinge

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

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
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nätet, som ser värdet av det 
och som kan få människor i 
sin omgivning intresserade, 
säger Per Persson.
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har lagts ut på såväl Ales som 
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sponsen har inte låtit vänta 
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till mig och som visat sitt 
intresse. Det gäller således 
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vilka möjligheter som finns 

för bredbandsutbyggnad i 
våra samhällen och på lands-
bygden. Det gäller att sprida 
informationen till samtliga 
kommuninvånare, säger Per 
Persson.

Som ett led i det arrang-
eras nu ett informationsmö-
te i Nödinge. Dagen innan, 
alltså nu på onsdag, är Per 
Persson och håller ett lika-

dant föredrag i Lilla Edets 
Folkets Hus.

– Jag hoppas på god upp-
slutning på båda dessa ställ-
en. Ingen anmälan krävs, det 
är bara för folk att dyka upp. 
Jag ger lite bakgrundsinfor-
mation och sedan är det fritt 
fram att ställa frågor, avslutar 
Per Persson.

JONAS ANDERSSON

Informationsträff om bredband

Bredbandssamordnare Per Persson välkomnar allmänheten till ett 
informationsmöte om fiber till landsbygden och andra, nu på tors-
dag i Ale gymnasium.

Brand i Nol
Två fordon, en personbil och en sopmaskin, sattes i brand på torsdagskvällen. Händelsen inträffade på 
Tudorområdet i Nol. Larmet kom till räddningstjänsten klockan 19.54. Båda fordonen totalförstördes. 
Det förelåg spridningsrisk till intilliggande industrifastighet. Två bilar ska ha varit synliga på platsen 
strax innan det att branden uppstod.             JONAS ANDERSSON
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Vid halv två-tiden på 
tisdagseftermiddagen fick 
räddningstjänsten ett larm 
om en villabrand i Nö-
dinge. Brandmän från Nol 
och Surte ryckte ut för att 
bekämpa elden, som relativt 
snabbt var under kontroll. 
Brandorsaken är inte känd. 
Villaägaren avfördes i am-
bulans till sjukhus. Han fick 
syrgas, men var vid medve-
tande.  

JONAS ANDERSSON

Den enskilt belägna villan på Lövängsvägen i Nödinge började 
brinna på tisdagseftermiddagen.
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Villabrand 
i Nödinge

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

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
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Under slutet 
av1960-talet stod vi 
inför förberedelser-

na och ställningstagandet 
till det nya förslaget till 
kommunindelning.

Kommunindelnings-
reformen beslutades av 
riksdagen 1962. Avsikten 
var att landets kommuner 
skulle sammanslås till 282 
storkommuner och vara 
genomförd i januari 1971.

Enligt reformen skulle de 
tre kommunerna Skepplan-
da, Starrkärr och Nö-
dinge sammanföras till en 
kommun. Reformen skulle 
vara genomförd 1971, men 
senare ändrades genomför-
andet till 1974.

Under förberedelsetiden 
utsågs en samarbetsnämnd 
bestående av representanter 
för de tre kommunerna, 
vilka hade att förbereda 
sammanslagningen. Län-
styrelsen hade beslutat, att 
namnet skulle vara Surte 
kommunblock. Detta var 
det första fröet till den 
oenighet som uppstod och 
växte under förberedelse-
tiden. De tre kommunerna 
utsåg enligt direktiven en 
samarbetsnämnd på tre 
ledamöter från vardera 
kommun där undertecknad 
utsågs till ordförande.

Kommunikationsdepar-
tementet gav kommunerna 

i uppdrag, att före den 1 
februari 1969 yttra sig över 
kommunreformen. De fick 
två alternativ. Antingen 
utfäster de sig att genomföra 
reformen, eller också ger de 
länsstyrelsen i uppdrag, att 

överbrygga de svårigheter 
som kommunerna ifråga 
anser hindra en samman-
slagning.

Beslutet blev ett åläg-
gande från departementet 
att genomföra sammanslag-
ningen 1 januari 1974.

Frågan hade diskuterats 
inbördes i de tre kommu-
nerna och i samarbetsnämn-
den, men inte kommit till 
något avgörande resultat.

Meningarna var delade. 
Nödinge kommun ansåg att 
nya storkommunen skulle 
överföras till Göteborg och 
Bohuslän, vilket de andra 
två kommunerna motsatte 

sig, varför det föreslogs en 
delning av blocket, så att 
Nödinge blev en enskild 
kommun. Vi förstod så små-
ningom, att en delning av 
blocket inte var möjlig, och 
att vi måste börja bearbeta 
de problem, som låg framför 
oss.

Det fanns stora frågor 
att lösa. Den största var 
hur eldistributionen skulle 
organiseras. Denna fråga 
satte sinnena i svallning . 
Önskemålet från Nödinge 
kommun var att Vattenfall 
AB som hade konsession i 
Södra Surte skulle utökas att 
omfatta de tre kommunerna, 
men så blev inte lösningen. 
Lösningen blev grunden till 
nuvarande Ale Elförening. 

Vi hade naturligtvis 
namnfrågan att lösa, men 
i motsats till flera som 
kommenterat sammanlägg-
ningen, hade det inte den 
dignitet som de ansett.  Det 
var endast de mest aktiva 
i respektive kommun som 
diskuterat namnfrågan, 
men allmänheten gav den 
föga intresse. Namnfrågans 
lösning kom från Skepp-
landa. Det var chefstjänste-
mannen i Skepplanda Einar 
Thorsson som föreslog Ale. 
Namnet kommer från Ale 
härad och alhäringar var ett 
känt namn i bygden. Även 
Alesnickarna, som varit 

med om uppbyggnaden av 
Göteborg hade gjort nam-
net känt. Någon enighet 
uppnåddes emellertid inte. 
Dåvarande Kungl.maj: t 
fastställdes namnet till slut 
till kommunnamnet Ale.

Efter 
olika turer 
och förslag 
bestäm-
des till 
sist enligt 
kommun-
reformens 
ursprungli-
ga förslag, 
att de tre 
kommu-
nerna 
Skepplan-
da, Starr-
kärr och 
Nödinge skulle sammanfö-
ras till en kommun från och 
med 1 januari 1974.

Vid valet 1973 hade Soci-
aldemokraterna erhållit 21 
av kommunalfullmäktiges 45 
mandat och hade tillsam-
mans med Vpk majoritet. 
Till Ale kommuns politiska 
ledning utsågs till ordfö-
rande i kommunfullmäktige 
Erik Alexandersson (S) 
Nödinge och till ordfö-
rande i kommunstyrelsen 
och tillika kommunalråd 
Arne Adiels (S) Starrkärr.  
Besluten togs i enighet även 
om det i viss mån skedde ” 

under galgen”.
 Samarbetsnämnden 

hade nu ersatts av samman-
läggningsdelegerade, som 
hade att utreda och föreslå 
åtgärder, vilket skulle få den 
nya kommunen att fungera. 

Nu började 
för oss en 
grannlaga 
uppgift 
att utse en 
personalor-
ganisation. 
Särskilt när 
det gällde 
de olika 
chefspos-
terna, där 
vi hade 
en i varje 
kommun, 
som hade 

likartade arbetsuppgifter. 
Som ordförande blev det 
min uppgift, att söka mig 
fram och ständigt ha under-
handskontakt med övriga 
delegerade.

Att utse kommunchef för 
Ale kommun blev tämligen 
enkelt. Anders Larsson, 
Nödinge kommun, hade 
tidigare avgått från sin tjänst 
och från Skepplanda kom-
mun gjordes inga anspråk. 
Till kommunchef utsågs 
därför Roland Hennings-
son, som sedan 1 juli 1965 
hade varit kommunchef i 
Starrkärr. 

Övriga chefstillsättningar 
blev förvånansvärt lätt att 
besätta. Det blev i stort 
sett som tidigare med viss 
anpassning till de ändrade 
förhållandena

Förslaget beträffande 
övrig personal gjordes med 
respektive chef.

Vid årsskiftet 1974 hade 
allt kommit på plats. Man-
datfördelningen var klar 
och de olika partigrupperna 
hade funnit sina roller. Per-
sonalorganisationen var till 
sin helhet också färdig och 
jag vill i detta sammanhang 
ta tillfället i akt och fram 
hålla den stora lojalitet, som 
visades från de anställdas 
sida, trots den stora omställ-
ning som skett. De interna 
stridigheterna som tidigare 
funnits i partiet hade nu 
skrinlagts, och vi hade alla 
gått in i ett förtroende 
samarbete.

Arne Adiels

Så gick det till när Ale bildades

Namnfrågans 
lösning kom 
från Skepplan-

da. Det var chefstjäns-
temannen i Skepplanda 
Einar Thorsson som 
föreslog Ale. Namnet 
kommer från Ale härad 
och alhäringar var ett 
känt namn i bygden.
ARNE ADIELS

Arne Adiels, 97, berättar med egna ord:

BRF SKOGSLYCKAN 
KRONOGÅRDEN I ÄLVÄNGENETT STORT LIV I MINDRE SKALA

Var med från början! 
Anmäl ditt intresse och 
få förtur vid säljstart!

facebook.com/brfskogslyckan

Läs mer!

Nybyggda villor 
från 1.975.00:-

Nu börjar vi försäljningen av våra 27 fristående vil-
lor i Älvängens nya område Kronogården! Här ska 
450 nybyggda bostäder växa fram i familjevänliga 
kvarter mitt i naturen och nära centrum.

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

Säljstart
     i mars!
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ÄLVÄNGEN. Att se sig 
själv på en videofilm 
från en fest blev vänd-
punkten för Robin 
Lillfors, 25.

Dagen efter påbörjade 
han resan mot ett nytt 
hälsosamt liv. 

1,5 år senare har han 
tappat 15 kilo, hittat 
träningsglädjen och fått 
ett starkare självförtro-
ende.

Det sägs att en resa på tusen 
mil börjar med ett enda steg. 

Dagen efter en blöt kväll 
på krogen i Skepplanda den 
25 maj 2012 fick Robin Lill-
fors se ett videoklipp från 
festen som en kompis hade 
filmat. För första gången 
kunde han se på sig från ett 
nytt perspektiv och konsta-
tera att han blivit någon han 
inte ville vara. 

Dagen efter tog han det 
första steget på en lång resa 
mot ett helt nytt liv. Idag är 
han inte bara 15 kilo lättare, 
utan dessutom fylld med en-
ergi och självförtroende. 

Han vill berätta om sin 
förvandling för att inspirera 
andra. 

– Hade det inte varit för 
min vän Joakim Erlandsson 
som filmade mig den kvällen 
vet jag inte var jag hade va-

rit idag. Jag kände inte igen 
mig själv i den överviktiga 
destruktiva killen som alltid 
blev för full. Att se sig själv på 
filmen blev verkligen vänd-
punkten för mig. 

Rostade mackor och oboy 
byttes mot havregrynsgröt 
och hamburgare och pizza 
fick lämna plats för husmans-
kost och omelett. Han börja-
de gå ut på promenader och 
så småningom joggingturer. 

– När jag promenerade i 
Älvängen brukade jag träffa 
en gammal dam som gick fle-
ra kilometer till affären varje 
dag och då tänkte jag att om 
hon kan – varför skulle då 
inte jag kunna?

En identitetskris
När han kom hem från en 
thailandsresa samma vinter 
hade det blivit för kallt för 
att springa ute och Robin be-
stämde sig för att det var dags 
att köpa ett gymkort. 

– Första tiden tränade jag 
mest kondition och observe-
rade hur andra gjorde. Efter 
ett tag började jag prata med 
lite folk på gymmet och lär-
de mig använda vikter och 
maskiner. Nu tränar jag på 
Sportlife i Älvängen fem da-
gar i veckan och jag älskar 
det, det har blivit min livsstil. 
Jag märker att folk uppfattar 
mig helt annorlunda.

Han tycker nästan att det 
känns jobbigt att titta på 
gamla bilder på sig själv och 
menar att han genomgick en 
identitetskris.

– Som barn var jag inte 
överviktigt, men blev mob-
bad i skolan. Det ena ledde 
till det andra och det var väl i 
19-20-årsåldern som jag bör-
jade runda till mig. Allting 
grundar sig i något och jag 
tog till godis som kompen-
sation för att jag inte mådde 
bra och sedan var man inne i 
en ond cirkel. 

Många känner Robin Lill-
fors som vismusikern i rött 
pipskägg och hatt. Skägget 
och hatten är borta, men 
musiken är fortfarande lika 
betydelsefull och fungerar på 
många sätt som terapi. 

– Om jag förut skrev låtar 
om det som var jobbigt, så 
handlar det jag skriver idag 
mer om tacksamheten över 
att ha lyckats starta om. Utan 
stödet från familj och vänner 
hade jag aldrig klarat det och 
hade det inte varit för att Joa-
kim filmade mig den kvällen 

kanske jag aldrig hade nåt 
vändpunkten. 

Om tacksamheten handlar 
dessa nyskrivna låttextrader 
om:

”Tack till allt det här jag har
Vägen till kraften gör mina 

dar
Du gav mig utsikten till 

mina andetag”

JOHANNA ROOS

– Robin Lillfors tappade 15 kilo och hittade sig själv
”Folk uppfattar mig helt annorlunda”

15 kilo lättare. Den 25 maj 2012 började Robin Lillfors resa mot 
en helt ny livsstil. Borta är inte bara skägget och hatten utan även 
15 kilos övervikt.

ROBIN LILLFORS

Ålder: 25
Bor: Älvängen
Gör: Jobbar inom barnom-
sorgen i Ale
Familj: Mamma, pappa och 
sex syskon
Intressen: Träning, musik, 
poesi och fotografering
Viktnedgång: -15 kg på 
1,5 år
Bästa träningstips: ”Ut och 
gå eller springa”

Ny energi. Det finns inga bortförklaringar, menar älvängenbon 
Robin Lillfors, 25 som gjort träning och hälsa till en livsstil. 

– Ingela och Åsa nådde sina mål med en personlig tränare

Nyckeln till toppformen

Kul på gymmet. Ingela Wall från Nol och Åsa Alvetjärn från Älvängen hittade både glädjen och toppformen på Sportlife tillsammans med 
personliga tränaren Kristina Strömberg, som driver företaget Artyflex.

INGELA WALL

Ålder: 39
Bor: Nol
Viktnedgång: - 9 kg på 2 
månader
Midjemått: - 8 cm
Fettprocent: Från 31 % till 22 %
Favoritträning: Zumba och 
styrketräning

ÅSA ALVETJÄRN

Ålder: 41
Bor: Älvängen
Viktnedgång: - 13 kg på 8 
månader
Midjemått: - 13 cm
Fettprocent: Från 40 % till 26 %
Favoritträning: Styrketrä-
ning och yoga

NÖDINGE. Jobba igenom 
ett beteende i taget.

Det är personliga 
tränaren Kristina Ström-
bergs bästa råd för en 
hälsosam livsstil som 
håller i längden. 

Ingela Wall från Nol 
och Åsa Alvetjärn från 
Älvängen är två av hen-
nes klienter som nått 
sina träningsmål. 

De skrattar och skojar. I 
färgglada träningslinnen och 
med vattenflaskor i hand 
promenerar de genom gym-
met.

Träningen har inte bara 
format deras kroppar, utan 
även blivit en källa till glädje 
och gemenskap. 

Båda har tagit hjälp av 
personliga tränaren Kristina 
Strömberg för att en gång 
för alla komma i form genom 
rätt kost och träning.

– Jag åt ganska bra och 
tränade redan innan, men 
behövde hjälp med att kom-
ma ner i vikt och tajta till 
kroppen. Det här är något 
jag alltid har velat göra och 
utan en personlig tränare 
hade jag aldrig kommit hit, 
säger Ingela Wall. 

Hon träffade Kristina för-
sta gången i september förra 
året och på bara två månader 
gick hon ner nio kilo i vikt, 
samtidigt som hon minskade 

sin fettprocent från 31 till 22. 
Nu tränar hon styrketrä-

ning tre dagar i veckan och 
kondition en. 

– Det här är min livsstil 
nu, som jag alltid kommer att 
fortsätta med. 

En förutsättning för att få 
en livsstilsförändring hållbar 
i längden är realistiska mål 
och att jobba igenom ett 
beteende i taget. Det menar 
Kristina Strömberg.

– Det gäller att först och 

främst titta på hur ens liv ser 
ut och vad man kan förändra. 
Man ska försöka hitta bete-
enden som har mest betydel-
se och som får störst effekt 
på längre sikt. Oavsett om 
det handlar om att sluta äta 

framför tv:n eller att prome-
nera istället för att ta bilen. 

När det kommer till kos-
ten menar hon att det främst 
handlar om att välja rätt livs-
medel.

– Mängden mat har na-

turligtvis stor betydelse, men 
även fetthalt och om det är 
nyckelhålsmärkt. 

Testat allt
För Åsa Alvetjärn blev mö-
tet med en personlig tränare 
nyckeln till att en gång för 
alla nå sina hälsomål. Efter 
att under många år försökt 
gå ner i vikt på egen hand 
med dieter och gruppträning 
bestämde hon sig i somras 
för att ge sig själv en ärlig 
chans.

Åtta månader senare hade 
hon inte bara tappat 13 kilo 
utan även 13 centimeter 
kring magen.

– Jag hade kämpat i 16 år 
innan och verkligen testat 
allt. Jag är ganska extrem 
av mig och antingen gör jag 
något fullt eller inte alls. Det 
slår lätt över åt något håll 
och det kan vara svårt att 
hitta en balans där man kan 
unna sig lite extra utan att 
få dåligt samvete. Felet man 
ofta gör är att gå ut för hårt 
i början. 

Nu har hon redan siktet 
inställt på nästa mål och det 
är med självförtroende hon 
uttalar det:

– Luciapokalen Bikini 
Fitness på Fitnessfestivalen i 
Göteborg till hösten. 

JOHANNA ROOS
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ÄLVÄNGEN. Tobias 
Hellberg blir chef på 
hemmaplan.

Älvängenbon kommer 
att ansvara för Swed-
banks kontor i Göta 
älvdalen.

– En spännande ut-
maning, säger Hellberg 
som utöver Älvängen 
också får kontoren i 
Surte och Lilla Edet 
under sina vingar.

Tobias Hellbergs första ar-
bete efter avslutade studier, 
magisterexamen i National-
ekonomi, var på Handels-
banken i Älvängen. I Ale blev 
han kvar i två och ett halvt år 
innan det blev anställning på 
kontoret i Gamlestaden.

– Sedan bytte jag företag 
och började på Swedbanks 
kontor på Hisingen som 
företagsrådgivare, berättar 
Tobias.

Under en period tjänst-
gjorde Tobias också inom 
Swedbanks finansbolag inn-
an han återvände till Hising-
en för att bli chef för före-
tagsenheten.

– Jag är väldigt engagerad 
och driven i frågor som rör 
företagsaffärer. Jag tycker 
det är roligt och brinner 
verkligen för det, förklarar 
Tobias som har entreprenör-
skapet i blodet.

– Min pappa var egen 
företagare inom möbel-
branschen och det har natur-
ligtvis präglat min uppväxt. 
Hade jag inte jobbat inom 
bankvärlden är det inte alls 
omöjligt att jag hade varit 
verksam i min fars bolag.

Vad är det med siffror 
och ekonomi som fångat 
ditt intresse?

– Bankyrket generellt sett 
tycker jag är fantastiskt ro-
ligt. Kundrelationerna och 
samspelet som det innebär 
utgör drivkraften för mig. 
Jobbar du rätt blir du en af-
färspartner, en rådgivare för 
kunden. Det är berikande att 
se så många olika branscher 
och samtidigt få möjligheten 
att dela med sig av sin kun-
skap. Intresset för kunden 
måste alltid finnas där oav-
sett om det rör sig om ett 
företag eller en privatperson.

Vad i chefskapet attra-
herar dig?

– Det är egentligen två 
delar. Jag tycker det är väl-
digt stimulerande att se per-
sonalen växa och utvecklas, 
samtidigt som du är med och 
bygger upp ett fungerande 
team. Den andra delen är de 
övergripande frågorna. Hur 
formar vi oss bäst? Vilken 
strategi ska vi ha?

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Engagerad, lyhörd och 
med en positiv drivkraft.

Vad fick dig att byta 
arbetsplats och börja på 
hemmaplan?

– Swedbank gör en omor-
ganisation och gör kontoren 
i Surte, Älvängen och Lilla 
Edet till en enhet – Göta älv-
dalen. Kontoren kommer att 
finnas kvar på orterna men vi 
skall samarbeta för att ytter-
ligare kunna stärka kompe-
tensen mot våra kunder. Det 
blir en rolig utmaning att få 
verka i den här regionen som 
är under så stark tillväxt. Jag 
har en förankring i bygden 
och känner till området väl 
vilket jag tror blir en styrka.

Vilken roll kommer det 
lokala bankkontoret att 
spela om tio år?

– Vi kan se hur kundernas 
bankvanor förändrats under 
senare år. Internet- och app-
tjänster är en servicefunktion 
som växer, men det betyder 
inte att bankkontoren på sikt 
kommer att försvinna. Det 
genomförs mindre transak-
tioner på bankkontoren idag, 
besöken handlar mer om 
rådgivning. Rådgivnings-
funktionen kommer att bli 
ännu tydligare på sikt.

Sist men inte minst, hur 
ser du på framtiden för 
svensk ekonomi?

– En svår fråga att besvara. 
Det finns ett antal parame-
trar som tyder på att vi går 
mot en förbättrad konjunk-
tur. De flesta branscher har 
en uppåtgående trend, med 
några få undantag. Sedan 
finns det en del orosmoln 
utanför Sveriges gränser, 
samtidigt som kronan är re-
lativt stark. Vilket gör att det 
är ingen tydlig signal vart vi 
är på väg. 

JONAS ANDERSSON

Nu är det hemmaplan som gäller
– Tobias Hellberg ny chef på Swedbank

Tobias Hellberg är ny chef för Swedbank Göta älvdalen, som omfattar kontoren Surte, Älvängen och 
Lilla Edet.

TOBIAS HELLBERG

Ålder: 37.
Bor: Älvängen.
Familj: Gift, två grabbar 8 
och 4 år.
Intressen: Gillar att sporta. 
Jag har hittat löpningen, 
spelar innebandy i ett kor-
plag och är medlem i Ale 
Golfklubb.
Äter helst: Turkisk mat.
Favoritmusik i bilen: Där blir 
det en ljudbok. Just nu lyss-
nar jag till Martin Schibbyes 
bok.
Bonusinfo: Tobias är inte 
uppväxt i kommunen, men 
hans farmor och farfar var 
bosatta i Ryd. Farmor arbe-
tade som lärare i byns skola, 
berättar Tobias.
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BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhus

DAGENS LUNCH
FRÅN VÅRA KOCKAR

DANIEL & HENRIK

ERBJUDANDE v.6–7

59:-(ord pris 79:-)

Lunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 59:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du på 
www.kladkallaren.se

DAGENS
LUNCH
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ÄLVÄNGEN. Att se sig 
själv på en videofilm 
från en fest blev vänd-
punkten för Robin 
Lillfors, 25.

Dagen efter påbörjade 
han resan mot ett nytt 
hälsosamt liv. 

1,5 år senare har han 
tappat 15 kilo, hittat 
träningsglädjen och fått 
ett starkare självförtro-
ende.

Det sägs att en resa på tusen 
mil börjar med ett enda steg. 

Dagen efter en blöt kväll 
på krogen i Skepplanda den 
25 maj 2012 fick Robin Lill-
fors se ett videoklipp från 
festen som en kompis hade 
filmat. För första gången 
kunde han se på sig från ett 
nytt perspektiv och konsta-
tera att han blivit någon han 
inte ville vara. 

Dagen efter tog han det 
första steget på en lång resa 
mot ett helt nytt liv. Idag är 
han inte bara 15 kilo lättare, 
utan dessutom fylld med en-
ergi och självförtroende. 

Han vill berätta om sin 
förvandling för att inspirera 
andra. 

– Hade det inte varit för 
min vän Joakim Erlandsson 
som filmade mig den kvällen 
vet jag inte var jag hade va-

rit idag. Jag kände inte igen 
mig själv i den överviktiga 
destruktiva killen som alltid 
blev för full. Att se sig själv på 
filmen blev verkligen vänd-
punkten för mig. 

Rostade mackor och oboy 
byttes mot havregrynsgröt 
och hamburgare och pizza 
fick lämna plats för husmans-
kost och omelett. Han börja-
de gå ut på promenader och 
så småningom joggingturer. 

– När jag promenerade i 
Älvängen brukade jag träffa 
en gammal dam som gick fle-
ra kilometer till affären varje 
dag och då tänkte jag att om 
hon kan – varför skulle då 
inte jag kunna?

En identitetskris
När han kom hem från en 
thailandsresa samma vinter 
hade det blivit för kallt för 
att springa ute och Robin be-
stämde sig för att det var dags 
att köpa ett gymkort. 

– Första tiden tränade jag 
mest kondition och observe-
rade hur andra gjorde. Efter 
ett tag började jag prata med 
lite folk på gymmet och lär-
de mig använda vikter och 
maskiner. Nu tränar jag på 
Sportlife i Älvängen fem da-
gar i veckan och jag älskar 
det, det har blivit min livsstil. 
Jag märker att folk uppfattar 
mig helt annorlunda.

Han tycker nästan att det 
känns jobbigt att titta på 
gamla bilder på sig själv och 
menar att han genomgick en 
identitetskris.

– Som barn var jag inte 
överviktigt, men blev mob-
bad i skolan. Det ena ledde 
till det andra och det var väl i 
19-20-årsåldern som jag bör-
jade runda till mig. Allting 
grundar sig i något och jag 
tog till godis som kompen-
sation för att jag inte mådde 
bra och sedan var man inne i 
en ond cirkel. 

Många känner Robin Lill-
fors som vismusikern i rött 
pipskägg och hatt. Skägget 
och hatten är borta, men 
musiken är fortfarande lika 
betydelsefull och fungerar på 
många sätt som terapi. 

– Om jag förut skrev låtar 
om det som var jobbigt, så 
handlar det jag skriver idag 
mer om tacksamheten över 
att ha lyckats starta om. Utan 
stödet från familj och vänner 
hade jag aldrig klarat det och 
hade det inte varit för att Joa-
kim filmade mig den kvällen 

kanske jag aldrig hade nåt 
vändpunkten. 

Om tacksamheten handlar 
dessa nyskrivna låttextrader 
om:

”Tack till allt det här jag har
Vägen till kraften gör mina 

dar
Du gav mig utsikten till 

mina andetag”

JOHANNA ROOS

– Robin Lillfors tappade 15 kilo och hittade sig själv
”Folk uppfattar mig helt annorlunda”

15 kilo lättare. Den 25 maj 2012 började Robin Lillfors resa mot 
en helt ny livsstil. Borta är inte bara skägget och hatten utan även 
15 kilos övervikt.

ROBIN LILLFORS

Ålder: 25
Bor: Älvängen
Gör: Jobbar inom barnom-
sorgen i Ale
Familj: Mamma, pappa och 
sex syskon
Intressen: Träning, musik, 
poesi och fotografering
Viktnedgång: -15 kg på 
1,5 år
Bästa träningstips: ”Ut och 
gå eller springa”

Ny energi. Det finns inga bortförklaringar, menar älvängenbon 
Robin Lillfors, 25 som gjort träning och hälsa till en livsstil. 

– Ingela och Åsa nådde sina mål med en personlig tränare

Nyckeln till toppformen

Kul på gymmet. Ingela Wall från Nol och Åsa Alvetjärn från Älvängen hittade både glädjen och toppformen på Sportlife tillsammans med 
personliga tränaren Kristina Strömberg, som driver företaget Artyflex.

INGELA WALL

Ålder: 39
Bor: Nol
Viktnedgång: - 9 kg på 2 
månader
Midjemått: - 8 cm
Fettprocent: Från 31 % till 22 %
Favoritträning: Zumba och 
styrketräning

ÅSA ALVETJÄRN

Ålder: 41
Bor: Älvängen
Viktnedgång: - 13 kg på 8 
månader
Midjemått: - 13 cm
Fettprocent: Från 40 % till 26 %
Favoritträning: Styrketrä-
ning och yoga

NÖDINGE. Jobba igenom 
ett beteende i taget.

Det är personliga 
tränaren Kristina Ström-
bergs bästa råd för en 
hälsosam livsstil som 
håller i längden. 

Ingela Wall från Nol 
och Åsa Alvetjärn från 
Älvängen är två av hen-
nes klienter som nått 
sina träningsmål. 

De skrattar och skojar. I 
färgglada träningslinnen och 
med vattenflaskor i hand 
promenerar de genom gym-
met.

Träningen har inte bara 
format deras kroppar, utan 
även blivit en källa till glädje 
och gemenskap. 

Båda har tagit hjälp av 
personliga tränaren Kristina 
Strömberg för att en gång 
för alla komma i form genom 
rätt kost och träning.

– Jag åt ganska bra och 
tränade redan innan, men 
behövde hjälp med att kom-
ma ner i vikt och tajta till 
kroppen. Det här är något 
jag alltid har velat göra och 
utan en personlig tränare 
hade jag aldrig kommit hit, 
säger Ingela Wall. 

Hon träffade Kristina för-
sta gången i september förra 
året och på bara två månader 
gick hon ner nio kilo i vikt, 
samtidigt som hon minskade 

sin fettprocent från 31 till 22. 
Nu tränar hon styrketrä-

ning tre dagar i veckan och 
kondition en. 

– Det här är min livsstil 
nu, som jag alltid kommer att 
fortsätta med. 

En förutsättning för att få 
en livsstilsförändring hållbar 
i längden är realistiska mål 
och att jobba igenom ett 
beteende i taget. Det menar 
Kristina Strömberg.

– Det gäller att först och 

främst titta på hur ens liv ser 
ut och vad man kan förändra. 
Man ska försöka hitta bete-
enden som har mest betydel-
se och som får störst effekt 
på längre sikt. Oavsett om 
det handlar om att sluta äta 

framför tv:n eller att prome-
nera istället för att ta bilen. 

När det kommer till kos-
ten menar hon att det främst 
handlar om att välja rätt livs-
medel.

– Mängden mat har na-

turligtvis stor betydelse, men 
även fetthalt och om det är 
nyckelhålsmärkt. 

Testat allt
För Åsa Alvetjärn blev mö-
tet med en personlig tränare 
nyckeln till att en gång för 
alla nå sina hälsomål. Efter 
att under många år försökt 
gå ner i vikt på egen hand 
med dieter och gruppträning 
bestämde hon sig i somras 
för att ge sig själv en ärlig 
chans.

Åtta månader senare hade 
hon inte bara tappat 13 kilo 
utan även 13 centimeter 
kring magen.

– Jag hade kämpat i 16 år 
innan och verkligen testat 
allt. Jag är ganska extrem 
av mig och antingen gör jag 
något fullt eller inte alls. Det 
slår lätt över åt något håll 
och det kan vara svårt att 
hitta en balans där man kan 
unna sig lite extra utan att 
få dåligt samvete. Felet man 
ofta gör är att gå ut för hårt 
i början. 

Nu har hon redan siktet 
inställt på nästa mål och det 
är med självförtroende hon 
uttalar det:

– Luciapokalen Bikini 
Fitness på Fitnessfestivalen i 
Göteborg till hösten. 

JOHANNA ROOS
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ÄLVÄNGEN. Tobias 
Hellberg blir chef på 
hemmaplan.

Älvängenbon kommer 
att ansvara för Swed-
banks kontor i Göta 
älvdalen.

– En spännande ut-
maning, säger Hellberg 
som utöver Älvängen 
också får kontoren i 
Surte och Lilla Edet 
under sina vingar.

Tobias Hellbergs första ar-
bete efter avslutade studier, 
magisterexamen i National-
ekonomi, var på Handels-
banken i Älvängen. I Ale blev 
han kvar i två och ett halvt år 
innan det blev anställning på 
kontoret i Gamlestaden.

– Sedan bytte jag företag 
och började på Swedbanks 
kontor på Hisingen som 
företagsrådgivare, berättar 
Tobias.

Under en period tjänst-
gjorde Tobias också inom 
Swedbanks finansbolag inn-
an han återvände till Hising-
en för att bli chef för före-
tagsenheten.

– Jag är väldigt engagerad 
och driven i frågor som rör 
företagsaffärer. Jag tycker 
det är roligt och brinner 
verkligen för det, förklarar 
Tobias som har entreprenör-
skapet i blodet.

– Min pappa var egen 
företagare inom möbel-
branschen och det har natur-
ligtvis präglat min uppväxt. 
Hade jag inte jobbat inom 
bankvärlden är det inte alls 
omöjligt att jag hade varit 
verksam i min fars bolag.

Vad är det med siffror 
och ekonomi som fångat 
ditt intresse?

– Bankyrket generellt sett 
tycker jag är fantastiskt ro-
ligt. Kundrelationerna och 
samspelet som det innebär 
utgör drivkraften för mig. 
Jobbar du rätt blir du en af-
färspartner, en rådgivare för 
kunden. Det är berikande att 
se så många olika branscher 
och samtidigt få möjligheten 
att dela med sig av sin kun-
skap. Intresset för kunden 
måste alltid finnas där oav-
sett om det rör sig om ett 
företag eller en privatperson.

Vad i chefskapet attra-
herar dig?

– Det är egentligen två 
delar. Jag tycker det är väl-
digt stimulerande att se per-
sonalen växa och utvecklas, 
samtidigt som du är med och 
bygger upp ett fungerande 
team. Den andra delen är de 
övergripande frågorna. Hur 
formar vi oss bäst? Vilken 
strategi ska vi ha?

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Engagerad, lyhörd och 
med en positiv drivkraft.

Vad fick dig att byta 
arbetsplats och börja på 
hemmaplan?

– Swedbank gör en omor-
ganisation och gör kontoren 
i Surte, Älvängen och Lilla 
Edet till en enhet – Göta älv-
dalen. Kontoren kommer att 
finnas kvar på orterna men vi 
skall samarbeta för att ytter-
ligare kunna stärka kompe-
tensen mot våra kunder. Det 
blir en rolig utmaning att få 
verka i den här regionen som 
är under så stark tillväxt. Jag 
har en förankring i bygden 
och känner till området väl 
vilket jag tror blir en styrka.

Vilken roll kommer det 
lokala bankkontoret att 
spela om tio år?

– Vi kan se hur kundernas 
bankvanor förändrats under 
senare år. Internet- och app-
tjänster är en servicefunktion 
som växer, men det betyder 
inte att bankkontoren på sikt 
kommer att försvinna. Det 
genomförs mindre transak-
tioner på bankkontoren idag, 
besöken handlar mer om 
rådgivning. Rådgivnings-
funktionen kommer att bli 
ännu tydligare på sikt.

Sist men inte minst, hur 
ser du på framtiden för 
svensk ekonomi?

– En svår fråga att besvara. 
Det finns ett antal parame-
trar som tyder på att vi går 
mot en förbättrad konjunk-
tur. De flesta branscher har 
en uppåtgående trend, med 
några få undantag. Sedan 
finns det en del orosmoln 
utanför Sveriges gränser, 
samtidigt som kronan är re-
lativt stark. Vilket gör att det 
är ingen tydlig signal vart vi 
är på väg. 

JONAS ANDERSSON

Nu är det hemmaplan som gäller
– Tobias Hellberg ny chef på Swedbank

Tobias Hellberg är ny chef för Swedbank Göta älvdalen, som omfattar kontoren Surte, Älvängen och 
Lilla Edet.

TOBIAS HELLBERG

Ålder: 37.
Bor: Älvängen.
Familj: Gift, två grabbar 8 
och 4 år.
Intressen: Gillar att sporta. 
Jag har hittat löpningen, 
spelar innebandy i ett kor-
plag och är medlem i Ale 
Golfklubb.
Äter helst: Turkisk mat.
Favoritmusik i bilen: Där blir 
det en ljudbok. Just nu lyss-
nar jag till Martin Schibbyes 
bok.
Bonusinfo: Tobias är inte 
uppväxt i kommunen, men 
hans farmor och farfar var 
bosatta i Ryd. Farmor arbe-
tade som lärare i byns skola, 
berättar Tobias.
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Lunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 59:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du på 
www.kladkallaren.se

DAGENS
LUNCH



VECKA 06         NUMMER 05|14

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
V70II D4 163 s/s 
V70II D4 163 s/s Aut
V70II D4 163 s/s Aut
V70II D4 163 s/s Aut
V70II D4 163 s/s Aut
V70II T4
V70II T4
XC60 D4 163 Awd Aut
XC70II D4 AWD Aut
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

Vinterhjul &
 Dragkrok

Värde: 2
0 000 - 2

3 000 kr

Hur kom det sig att du tog 
över som ordförande i 
Alebacken SK?
– Jag har suttit med i styrelsen 
sedan ett år tillbaka och haft 
hand om liftpersonalen. När 
John (Hansson) tyckte att det 
blev lite för mycket blev jag 
tillfrågad att ta över, men vi 
hjälps åt.

Vad är det som driver dig?
– Att få glädja andra. Man 
kommer hit och det är alltid 
folk här och alla är glada. Vi är 
ett 30-tal engagerade och när 
det är städdag är det 25 perso-
ner här. En del har barn som 
åker i backen, men de flesta är 
med för gemenskapens skull. 

Det är fantastiskt att se vilket 
stort engagemang det är kring 
skidbacken. Unga killar som 
inte ens bor i kommunen tar 
tåget och bussen för att kom-
ma hit och hjälpa till. Det är 
roligt att intresset spridit sig 
även utanför Ale.

Hur är det med ditt eget 
skidintresse?
– Det är stort! Fast numera 
åker jag helst snowboard. Jag 
gör gärna någon form av skid-
resa varje år, det har jag alltid 
gjort. 

Hur skulle du vilja utveckla 
backen?
– Det är väl barnområdet som 

vi skulle behöva utöka. Platsen 
finns, men då behöver man 
också mer folk. Vi vill gärna, 
men frågan är hur mycket vi 
klarar. Det ska alltid vara trev-
ligt att komma hit och hjäl-
pa till och det får inte bli för 
mycket tvång. Parkeringen dä-
remot är mer akut, den måste 
vi försöka göra något åt efter-
som platserna inte räcker till 
när det kommer riktigt många 
besökare.

Vilka är dina bästa egen-
skaper som ordförande?
– Att jag kan ta kritik. Jag äls-
kar skäll. Det är ett sätt att ut-
vecklas. Det är alltid bättre att 
säga till om man inte är nöjd 
än att vara missnöjd och tyst 

Vad gör du när du inte ar-
betar med skidbacken?
– Jag är delägare i ett litet före-
tag i Kungälv som säljer bland 
annat gatusopningsmaskiner 
och snöplogar. På fritiden åker 
jag som sagt lite snowboard på 
vintern och sommartid blir det 
några turer med motorcykeln. 

JOHANNA ROOS

Värmande drivkraft
i kall backe

Jan Rhodéns drivkraft inom föreningslivet är att få glädja andra. 
I november tog han över ordförandeklubban i Alebacken SK.

Vintertid tar han sig gärna fram på snowboard och sommartid på motorcykel.

BOSSE JANSSON

Namn: Jan Rhodén 
Ålder: 48
Bor: Älvängen
Familj: Hustru och 17-årig 
dotter
Gör: VD på Ströman Maskin AB
Intressen: Skidbacken i Ala-
fors, åka snowboard och köra 
motorcykel 
Favoritmat: Grillat

Lyssnar på: Allt möjligt, men 
gärna nyare pop
Drömresa: Snowboardresa till 
Japan
Ser fram emot under 2014: 
Att få en ny pistmaskin till 
skidbacken
Aktuell: Som ny ordförande i 
Alebacken SK

VECKANS PROFIL

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

GYM 
KONDITION
CYKEL

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

FÖRETAGSFRISKVÅRD 
KIDZCLUB
BARNDANS 

 UNGDOMSKORT 
SENIORKLUBB
SOL & RELAX

träna utan
bindningstid!

1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

199
GYMKORT

KR / MÅN

TRÄNINGSBAG + FLASKA
BONUSPAKET INGÅR!

BEGRÄNSAT ANTAL!

öppet 05-23

ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

Vi erbjuder:
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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
V70II D4 163 s/s 
V70II D4 163 s/s Aut
V70II D4 163 s/s Aut
V70II D4 163 s/s Aut
V70II D4 163 s/s Aut
V70II T4
V70II T4
XC60 D4 163 Awd Aut
XC70II D4 AWD Aut
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

Vinterhjul &
 Dragkrok

Värde: 2
0 000 - 2

3 000 kr

Hur kom det sig att du tog 
över som ordförande i 
Alebacken SK?
– Jag har suttit med i styrelsen 
sedan ett år tillbaka och haft 
hand om liftpersonalen. När 
John (Hansson) tyckte att det 
blev lite för mycket blev jag 
tillfrågad att ta över, men vi 
hjälps åt.

Vad är det som driver dig?
– Att få glädja andra. Man 
kommer hit och det är alltid 
folk här och alla är glada. Vi är 
ett 30-tal engagerade och när 
det är städdag är det 25 perso-
ner här. En del har barn som 
åker i backen, men de flesta är 
med för gemenskapens skull. 

Det är fantastiskt att se vilket 
stort engagemang det är kring 
skidbacken. Unga killar som 
inte ens bor i kommunen tar 
tåget och bussen för att kom-
ma hit och hjälpa till. Det är 
roligt att intresset spridit sig 
även utanför Ale.

Hur är det med ditt eget 
skidintresse?
– Det är stort! Fast numera 
åker jag helst snowboard. Jag 
gör gärna någon form av skid-
resa varje år, det har jag alltid 
gjort. 

Hur skulle du vilja utveckla 
backen?
– Det är väl barnområdet som 

vi skulle behöva utöka. Platsen 
finns, men då behöver man 
också mer folk. Vi vill gärna, 
men frågan är hur mycket vi 
klarar. Det ska alltid vara trev-
ligt att komma hit och hjäl-
pa till och det får inte bli för 
mycket tvång. Parkeringen dä-
remot är mer akut, den måste 
vi försöka göra något åt efter-
som platserna inte räcker till 
när det kommer riktigt många 
besökare.

Vilka är dina bästa egen-
skaper som ordförande?
– Att jag kan ta kritik. Jag äls-
kar skäll. Det är ett sätt att ut-
vecklas. Det är alltid bättre att 
säga till om man inte är nöjd 
än att vara missnöjd och tyst 

Vad gör du när du inte ar-
betar med skidbacken?
– Jag är delägare i ett litet före-
tag i Kungälv som säljer bland 
annat gatusopningsmaskiner 
och snöplogar. På fritiden åker 
jag som sagt lite snowboard på 
vintern och sommartid blir det 
några turer med motorcykeln. 

JOHANNA ROOS

Värmande drivkraft
i kall backe

Jan Rhodéns drivkraft inom föreningslivet är att få glädja andra. 
I november tog han över ordförandeklubban i Alebacken SK.

Vintertid tar han sig gärna fram på snowboard och sommartid på motorcykel.

BOSSE JANSSON

Namn: Jan Rhodén 
Ålder: 48
Bor: Älvängen
Familj: Hustru och 17-årig 
dotter
Gör: VD på Ströman Maskin AB
Intressen: Skidbacken i Ala-
fors, åka snowboard och köra 
motorcykel 
Favoritmat: Grillat

Lyssnar på: Allt möjligt, men 
gärna nyare pop
Drömresa: Snowboardresa till 
Japan
Ser fram emot under 2014: 
Att få en ny pistmaskin till 
skidbacken
Aktuell: Som ny ordförande i 
Alebacken SK

VECKANS PROFIL

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se
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ÄLVÄNGEN. Förra lörda-
gen fylldes Älvängens 
Kulturhus av handboll-
stokiga ungdomar.

Klasshandbollen i Ale, 
tillika Vakna Cupen, 
välkomnade killar och 
tjejer från årskurs 2, 3 
och 4.

– Ett jättelyckat ar-
rangemang, konstaterar 
Ale HF:s Mats Wallin.

Vakna Cupen är att likna 
vid Skolcupen, skillnaden är 

att det handlar om handboll 
istället för innebandy. Kon-
ceptet är emellertid detsam-
ma. Det är mixade lag som 
gäller.

– Det blir ett utmärkt till-
fälle för killar och tjejer som 
inte provat på att spela hand-
boll tidigare att få göra det 
under ordnade former. Vi 
ska vara det självklara alter-
nativet på hemmaplan för de 
barn som har ett intresse av 
att spela handboll även efter 
den här turneringen, säger 
Ale HF:s ordförande Kent 

Hylander.
Spelare ur Ale HF:s oli-

ka lag agerade domare och 
funktionärer under dagen. 
Turneringen tilldrog sig ett 
stort intresse, många ville 
följa skoleleverna från läk-
tarplats.

– Det var periodvis full-
satt i hallen, berättar Mats 
Wallin.

Segrade i respektive ål-
dersklass gjorde Madensko-
lan (år 4), Nödingeskolan (år 
3) och Älvängenskolan (år 2).

JONAS ANDERSSON

– Vakna Cupen en succé

Efter avslutad match agerade Älvängenskolans elever hejarklack.

Tuffa men ärliga tag när Vakna 
Cupen avgjordes i Älvängens 
Kulturhus förra lördagen. Jo-
nathan Söder, Nödingesko-
lan, sliter sig loss från sin be-
vakning.

Lovisa Griffiths går på genombrott.

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

Lucas Sjöberg från Älvängenskolan visade sig vara en målskytt 
av rang.Samling i väntan på nästa match.

VECKA 06         NUMMER 05|16 SPORT

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
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BOHUS. Serieledande 
Surte IS IBK var länge i 
underläge, men lycka-
des vända i slutperio-
den.

Sörgården var det 
första av sju hinder mot 
serieseger.

Nu återstår sex.

Efter förra veckans urladd-
ning i seriefinalen mot IBF 
Göteborg var det ett täm-
ligen oinspirerat Surte som 
tog emot Sörgården i Bo-
hushallen i lördags förmid-
dag. Klockan skulle dock 
ringa och väcka laget i tid, 
men vid ställningen 4-6 i 
tredje perioden kände även 
tränare Tobbe Engström 
att det var tungt.

– Killarna var spända och 
nervösa. Vi fick inget gratis 
idag, men till sist lossnade 
det. Faktum är att vi skapade 
ganska mycket hela matchen, 
men fick inte in bollen förrän 
i slutperioden, säger succé-
tränaren.

Surte visade precis den 
egenskapen som ett topplag 
måste ha, att trots att spelet 
går i lås ändå lyckas vinna 

matcherna. Sen stämde det 
definitivt med att all spän-
ning kunde varit undanröjd 
redan i andra perioden, då 
Surte brände många klara 
lägen. Richard Rydell hade 
till exempel två klockrena 
ribbskott.

Förutom den egna full-
poängaren kunde Surte 
glädja sig åt Sävedalens tri-
umf hemma mot serietvåan 
IBF Göteborg (10-2). Det 
resultatet betyder att Surte 
drygar  ut sin serieledning 
till fyra poäng och med en 
oslagbar målskillnad ser det 
plötsligt väldigt ljust ut för 
Bohushallens svartskrudade 
hjältar. Nu är det uppehåll 
till söndag 23 februari, då 
det vankas derby i Skepplan-
dahallen där rivalerna i Skår 
IBK väntar.

– En enormt svår borta-
match. Det vet vi redan på 
förhand. Vi kommer att för-
bereda oss väl och ett derby 
är alltid ett derby. Självklart 
vill de väldigt gärna slå oss 
nu när deras säsong mer eller 
mindre har misslyckats. Nu 
spelar vi för serieseger och 
ska inte sakna tändvätska, av-
slutar Tobbe Engström.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Surte vände 0-3 
till halvtidsledning 5-4.

Tranås med två giftiga 
ryssar repade mod och 
stod till slut som segrare 
ändå.

– Vi spelar inte som vi 
har kommit överens om 
och sen har de ett par 
klasspelare som utnytt-
jar det på bästa sätt, 
då blir det så här, säger 
Surtetränaren Jonny 
Samuelsson.

Surte har nu sex raka match-
er utan seger. De uteblivna 
fullpoängarna gör att laget 
har tappat mark i tabellen. 
På lördag väntar en ytterst 
viktig match borta mot ja-
gande Lidköpings AIK.

– Det är en tuff uppgift, 
men vi spelar stundtals väl-
digt bra så jag är inte orolig. 
Vi är inne i en utvecklingsfas 
och utvecklar spelet hela ti-
den. Målet ligger fast att vi 
ska ha minst två lag bakom 
oss när serien är slut. Det ska 
vi definitvit klara, säger Jon-
ny Samuelsson.

Lördagens drabbning mot 
Tranås kunde ha slutat i dur, 
trots att matchinledningen 
var värsta tänkbara. 0-3 efter 
nio minuter tvingades Surte 
till en rekordtidig timeout.

– Vi var inte med och gav 
dem alldeles för stora ytor. 

Killarna ska ha en eloge för 
hur de tar tillbaka taktpinnen 
och kämpar sig in i matchen. 
Många lag hade gett upp, 
men i den här gruppen finns 
en härlig moral, säger Samu-
elsson och förklarar föränd-
ringen av matchbilden:

Täta på mitten
– Det handlade om att täta 
på mitten och få stopp på 
Tranås högre upp i banan. 
Får de komma med fart åker 
de lätt slalom genom hela 
laget. De har flera skickli-
ga spelare, bland andra två 
ryssar, som kan utnyttja om 
motståndarna ger dem ytor 
och det gjorde vi tyvärr.

Surte skulle fortsätta spela 
disciplinerat efter paus, men 
tappade redan efter en kvart 
konceptet.

– Jag vet inte riktigt vad 
som händer. Vi blev långa, 
täppte inte till ytorna och 
de kunde återigen åka solo, 
utan kroppskontakt. Vi hade 
ett par fina lägen att dryga ut 
vår ledning direkt efter paus, 
men tog inte vara på den 
chansen. Det är små margi-
naler, men Tranås är ett bra 
lag så det är inte mycket att 
säga om, menar Samuelsson.

Förlusten till trots, det 
fanns mycket att njuta av 
också. Förutom många mål 
och en härligt svängig match 
var flera av Surtes fullträffar 
rena bandygodiset.

– Det var riktigt kul att se 
och jag tror faktiskt att även 

publiken njöt. Det finns 
mycket utvecklingsbar ta-
lang i det här laget och jag 
hoppas vi kan få fortsätta 
jobba med den här truppen 
även nästa år, avslutar Jonny 
Samuelsson.
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Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – FBC Lerum
Mål SISIBK: Carolina Björkner 
3, Emmelie Södergren 3, Emma 
Asplund, Sofie Karlsson, Annika 
Korsbo. Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Carolina Björkner 2, 
Ebba Norrman 1.

Pixbo Wallenstam 13 104 38
Lindås IBK 14 33 37
Sportlife Kungälv 14 48 34
Surte IS IBK 15 21 25
Lindome IBK 15 -12 24
FBC Lerum 15 9 22
Floda IBK 13 12 21
IBK Göteborg 13 -44 9
Kärra IBK 13 -50 9
Guldhedens IK 14 -55 5
IBF Backadalen 15 -66 4

Division 2 Göteborg
IBF Backadalen – Ale IBF 14-6
Mål Ale: Mattias Ögren 2, Fredrik 
Herlogsson 2, Niklas Karlsson 2.

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Sörgården 10-7
Mål SISIBK: Mathias Larsson 2, 
Daniel Dahlman 2, Almir Mehme-
dagic 2, Christoffer Ahlström 2, 
Ponuts Jonsson och Daniel Antons-
son 1 vardera. Matchens kurrar: 
Pontus Jonsson 3, Richard Rydell 2, 
Linus Warnholtz 1. 

Mölndals Övre – Skår 9-6
Mål SIBK: Emil Rydén 4, Danny 
Eriksson, Linus Lövunger.

Surte IS IBK 16 66 38
IBF Göteborg 16 20 34
Mölndals Övre 16 42 32
Sävedalens IBK 16 30 30
Sörgårdens IBF 16 -17 24
Hovås IBK 15    9 23
Skår IBK 16    3 22
FBC Lerum 15 -19 21
Göteborg City 16 -43 15
Guldringen 16 -17 14
Sportlife Kungälv 16 -38 13
Astra Zeneca 15 -36 12

Div 2 västsvenska västra dam
Göteborgs Finest – Nödinge SK 
22-21 (11-9)
Mål NSK: Elina Mathiasson 8, Chloe 
Crosby 4, Michaela Sjöstrand 3, 
Jessica Petersson 2, Linnéa Tydén 
Busck, Sara Andréasson, Jessica 
Edler, Caroline Karlsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Michaela Sjöstrand 1

Allsvenskan södra
Surte BK – Tranås BOIS 6-9 
(5-4)
Mål SBK: Magnus Karlsson 2, Ante 
Grip, Martin Östling, Jens Samuels-
son, Carl-Oscar Bridholm. Matchens 
kurrar: Ante Grip 3, Jonas Trysberg 
2, Martin Östling 1.

Gripen 18 77 31
Nässjö IF 18 61 29
IFK Motala 18 40 29
Jönköping 18 3 20
Blåsut 18 17 19
Tranås 18 8 19
Surte BK 18 -7 17
Lidköpings AIK 18  -13 15
Otterbäckens BK 18 -36 14
Tjust Bandy 18 -46 8
Åtvidabergs BK 18 -62 8
Frillesås BK 18 -42 7

BANDY

INNEBANDY

Tranås ryssligt bra
– Tappert Surte fick till slut ge sig

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Surte BK – Trånås BOIS 6-9 (5-4)

BANDY

Johan Janebrink fick hjälpas av 
isen efter en befarad menisk-
skada. Hur länge han blir borta 
är i dagsläget inte känt. Ett 
tungt avbräck!

Erik Nordqvist är en av Surtes lovande talanger. Här oroar han framför Sörgårdens mål och burväkta-
ren ser inte ut att ha järnkoll på bollen...

Fortsatt serieledning för Surte IS IBK:s herrar

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Sörgården 10-7

INNEBANDY

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Bent Willumsen/Raimo Penttilä       96
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        94 
3. Nils Lindström/Göte Olsson              93
4. Bengt Nöjd/Hugo Johansson            87

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Lör 8 feb kl 12.00
Forsvallen
SBTK – Romelanda

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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Martin Östling satte fart, men Tranås lyckades ofta få stopp på 
honom – på ett eller annat sätt...



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.

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:-

Öppet hus
Under sportlovet V7 har vi öppet hus i ALE-hallen

På förmiddagarna mellan 10:00 – 12:00 delar vi lag och spelar
3-manna fotboll.  Då kan du också prova på bågskytte med 

Kungälvs bågskytteklubb

På eftermiddagarna mellan 13:00 och 15:00 spelar vi 
5-manna fotboll

Vi vänder oss till både killar och tjejer

Kom och prova på fotboll och bågskytte med oss

NSK Fotboll                                                                    Kungälvs Bågskytteklubb

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

19 februari kl 19:00 i klubbhuset Vimmervi IP.

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

medlemsavgift har rösträtt

NÖDINGE– SÅ KLART

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-



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 
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företag, föreningar samt 
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TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
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• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
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Tobias Sigestrand 
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Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
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E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se
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6.800:-

NUMMER 05         VECKA 06| 19SPORT

Årsbästa av Surtes damer
BOHUS. Kampen om de 
främsta placeringarna är 
förlorad.

I lördags inledde 
Surtes innebandydamer 
jakten på fjärdeplatsen.

– Den ska vi bara ta 
och det visade tjejerna 
bestämt idag, sa träna-
ren Tommi Pasanen efter 
säsongens bästa insats.

Surte IS IBK:s damer som 
gör comeback i division två 
i år har svarat för en mer än 
godkänd säsong än så länge. 
Laget hade länge häng på 
den absoluta toppen, men i 
matcherna mot de allra bäs-
ta har man i år vägt för lätt. 
Istället är siktet nu inställt 
på att klara fjärdeplats, nå-
got som Tommi Pasanen har 
haft som mål hela säsongen.

– Kan vi klara det tycker 
jag vi har gjort en kanonsä-
song. Det kommer bli tufft. 
Det är fyra lag som slåss om 
det. Lerum som vi slog idag 
är ett av dem, de övriga är 
Lindome och Floda. Vi har 
alla möjligheter att greja det 

här, menar Pasanen som fick 
se sitt Surte göra årsbästa.

– Ja, bättre än så här kan 
jag inte begära att de ska 
spela, åtminstone inte fram-
åt. En härlig fantasi och ett 
stort självförtroende i varje 
moment. Vi kom lite snett i 
början av matchen, men jag 
var aldrig orolig.

Trots allt var det under-
läge efter första perioden, 
men blott två minuter efter 
den första pausvilan hade 
Surte återtagit kommandot 
genom mål av Emma Asp-
lund och Carolina Björk-
ner. Innan perioden var över 
satte Emmelie Södergren, 
planens gigant, 4-2 och den 
sista perioden hann knappt 
börja innan Björkner, på ett 
nytt distansskott, mer eller 
mindre punkterade match-
en med 5-2. Resten blev en 
transportsträcka.

– Vi var överlägsna idag 
och kan tjejerna behålla 
samma inställning kommer 
våra motståndare få problem 
framöver, hälsar Pasanen.

Redan på fredag väntar en 
nyckelmatch, då Surte ställs 
mot Floda.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – FBC Lerum 9-4

INNEBANDY

Poängmaskin. Carolina Björkner svarade för tre mål mot FBC Lerum och är femma i seriens poängliga. Annika Korsbo (lilla bilden) jublade 
efter sitt 6-2-mål.
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DU15     
Ale Basket– Brahe Basket 48–32

Herrar Div 3  
Ale Basket – Kungsbacka  61–67

DU24    
Ale Basket - BK Marbo 57-70

HU15    
Ale Basket – Sätila Basket   55-42

DU14    
Högsbo Basket - Ale Basket  49–35

HU13    
Ale Basket F01 – Högsbo Lions   37-65

BASKETSeriesegern nära för Bohus IF:s pingis
BOHUS. Efter att ha 
besegrat elitserielaget 
BTF Wartas C-lag med 
8-2, krävs bara ytter-
ligare en seger till för 
att seriesegern skall 
vara klar för Bohus IF 
seniorer. 

Dagens match mot BTF 
Warta blev en ensidig till-
ställning, därtill var Bo-
hus IF allt för överlägsna. 
Matchen började med att 
Johnny Sallander vann sin 

första singel med klara 3-0. 
Visserligen vann BTF War-
tas förstespelare sin match 
mot Jonas Gustafsson, 
men efter det vann Bohus IF 
fem raka matcher och ställ-
ning var helt plötsligt 6-1.

Två gånger Härsjö
Segrar för Johnny Sallander, 
Magnus Olofsson, Jonas 
Gustafsson och Jonas Här-
sjö (gånger två) bidrog till 
den stabila utvecklingen.

– Vi har en fantastisk 

bredd i truppen. Alla bidrar 
med segrar och vi står inte 
och faller med en enskild 
spelare, säger Jonas.

Makalös utveckling
Efter den makalösa utveck-
lingen med fem raka segrar, 
fick Magnus Olofsson ge sig 
i sin singel. Om nu motstån-
darna trodde på ett mirakel, 
släcktes det omgående när 
det blev dags för dubbelspe-
let. Här visade de gulsvarta 
ånyo styrka och vann båda 

matcherna utan några pro-
blem och matchen slutade 
8-2. 

– Nu har vi avgörandet i 
egna händer, säger en sprud-
lande glad Magnus Olofsson 
efter matchen.

– Vi har tre matcher kvar 
och måste vinna minst en 
av dessa för att säkra serie-
segern. Nu har vi uppehåll 
fram till den 22 februari då 
vi möter Rudalens IF på 
hemmaplan. Hoppas vi kan 
få mer folk på läktaren då 

och ett starkt stöd, säger Jo-
nas Härsjö.

– Ja, idag var det lite 
glest på läktaren, konstatera 
Johnny Sallander. 

– Som sagt, seriesegern 
är nära men vi får inte un-
derskatta våra nästkomman-
de motståndare, alla lag vill 
slå serieledaren. Vi kommer 
att träna hårt fram till nästa 
match och vara fullt fokuse-
rade, avslutar Jonas Gustafs-
son

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Division 7 Göteborg
Bohus IF – BTF Warta 8-2

BORDTENNIS

LÖRDAG 8/2 
ALE GYMNASIUM

Div 2 herrar
Ale IBF – Öckerö IBK

kl 12.15

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

DAMER DIV 2 15:00 
NÖDINGE vs   
IK Baltichov

ALE GYMNASIUM 
 SÖN 9 FEBRUARI

www.laget.se/nodingesk

Varmt

välkommn
a

HELGENS 
MATCH 

Ale Torg

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

ALE GYMNASIUM 
Söndag 9 februari
Herr div 3, kl 16.45

Ale HF - Stenungsund

MATCH



Vinsemester vid Mosel
6 dagar i Zeltingen, Tyskland

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• 1 x vinprovning 
• 1 flaska vin på rummet
•  20 % rabatt på turbåtarna på Mosel (maj-okt) och Rhen

Floden Mosel slingrar sig genom ett fantastiskt landskap 
som består av vinberg, små pittoreska byar och inte minst 
vinmarker som ligger sida vid sida - och för att understryka 
idyllen ligger det en slottsruin och tornar upp sig på sin plats 
med utsikt över Mosel. Det är mitt i denna idyll som ni kan 
njuta av några sköna semesterdagar med fokus på livsglädje 
och upplevelser.  

Ni bor på det 3-stjärniga Wein-und Gästehaus Ames, ett mysigt litet 
hotell som också är en vingård. Faller något av de gyllene dropparna 
er i smaken kan man köpa med sig hem, eller besöka fler vingårdar 
i området eftersom det vimlar av dem längs hela Mosel.

Ni bor på gångavstånd från flera goda restauranger i centrum av 
Zeltingen. Ni kan dessutom åka ut på utflykt till några av de många 
sevärda städerna runt Mosel: Trier (46 km) har otroligt mycket att 
bjuda på och rymmer bl.a. mycket välbevarade minnen från romar-
tiden som t.ex. Porta Nigra, på svenska ’Den Svarta Porten’.   

Wein-und Gästehaus Ames ���
Hotellet är familjeägt och byggt på en 150 år gammal vinkällare. 
Det ligger strax vid ett torg som härstammar från medeltiden. Här 
finns frukostrestaurang, sällskapsrum m. TV och solterrass. Det finns 
gratis parkering vid hotellet. Alla rum har badrum, hårfön och radio.  

Tips  på sevärdheter & upplevelser
•  Båtturer på Mosel: är mycket populärt – det finns möjlighet för flera 

olika turer. Precis som att det finns flera vandrings- och cykelstigar.   
•  Traben-Trarbach i jugendstil och med ruinen Grevenburg: 

17 km.
• Korsvirkesidyll i Cochem: 40 km.
•  Beilstein: är känt för att vara 

en av Mosels vackraste och 
mest romantiska landsbyar: 
43 km.

•  Burg Eltz: är en mycket väl-
bevarad borg från 1100-talet: 
78 km. 

Ankomst: Söndagar 6/4-
26/10 2014. 

Landhaus Bondzio

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

ALAFORS. En inspe-
lad rockmusikal från 
NIA-arenan i Birming-
ham visas i Medborgar-
huset på fredag.

Det är 40-årsjubileum 
för Jesus Christ Su-
perstar.

– Det har varit en 
styrkande åtgång på 
biljetterna, förklarar 
Folkets Hus-förestånda-
re Willy Kölborg.

Medborgarhuset stora salong 
erbjuder som bekant mycket 
mer än bara bio. Nyligen 

arrangerades en irländsk pu-
bafton, en favorit i repris från 
i fjol, och nu är det dags för 
en annan typ av kultur.

Den legendariska rock-
musikalen Jesus Christ Su-
perstar av Tim Rice och 
Andrew Lloyd Webber har 
satts upp i en speciell arena-
turnéversion.

– Detta är en av de största 
och mest imponerande upp-
sättningarna av musikalen, 
säger Willy Kölborg.

Showen är regisserad av 
Laurence Connor. Den 
spektakulära föreställningens 
scenografi och ljussättning är 
skapad av Mark Fisher och 

Patrick Woodroffe, som ti-
digare skapat scenografier åt 
artister som Rolling Stones, 
Pink Floyd och U2.

– Nu finns alltså möjlig-
heten att se denna storskaliga 
uppsättning av musikalen på 
vår bioduk. Det finns fort-
farande platser kvar, hälsar 
Willy Kölborg.

Lördagen den 22 mars 
blir det direktsändning från 
Kungliga Operan i Stock-
holm när Don Giovanni visas 
i Medborgarhuset.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Av Ale 
Teaterförenings arrang-
emang i vår är Kung 
Domalde först ut.

Tisdagen den 25 
februari hälsas Västanå 
Teater välkomna till Ale 
gymnasium.

Föreställningen är en 
skrämmande och tröste-
rik historia om att vara 
människa och skildrar 
hur svårt det kan vara 
att fatta rätt beslut.

Myternas myt. Tragediernas 
tragedi. Sofokles mästerverk. 
I Västanås och Riksteaterns 
uppsättning av dramat Kung 
Domalde är scenen förlagd 
till nordisk forntid och vår 
egen nordiska sagotradition.

– Sannerligen en spän-
nande inledning på teater-
året 2014. Jag är alldeles 
övertygad om att den här 
pjäsen kommer att falla pu-
bliken i smaken. Biljettför-
säljningen tar sin början den 
här veckan, säger Margareta 
Nilson, ordförande i Ale Te-
aterförening.

Med musik, dans och 
fantastiska kostymer bjuds 

åskådarna in i en värld där 
tid och rum upphör att verka 
och fantasins möjligheter är 
oändliga. I Sofokles drama 
spås kungen döda sin far och 
gifta sig med sin mor och för 
att undvika sitt öde flyr han 
landet.

– Bortsett från Vier Bril-
len så var hösten en besvikel-
se publikt sätt. Vi hoppas på 
betydligt fler besökare i vår. 
Nytt för i år är att vi vid varje 
enskilt tillfälle kommer att 
lotta ut fribiljetter till kom-
mande föreställning. De i 

publiken som finns på plats 
för att se Kung Domalde 
har således chansen att vinna 
plåtar till 123 Schtunk den 
6 mars, avslutar Margareta 
Nilson.

JONAS ANDERSSON

Kung Domalde först ut

Kung Domalde den oförvitliges saga efter Sofokles Kung Oidipus visas i Ale gymnasium tisdagen den 
25 februari. Redan nu finns biljetter att köpa på biblioteket i Nödinge.
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Folkets Hus-föreståndare Willy 
Kölborg.

Största rockmusikalen visas i Alafors
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SURTE. Ett nytt år med 
nya programpunkter.

Publiken består emel-
lertid.

Närmare 90 personer 
kom för att lyssna till 
trubaduren Gåke Gun-
narson i Surte kultur-
hus.

Gåke Gunnarsson från 
Strömmarna och Flatöns 
specielle Taubetolkare ut-
gjorde dragplåstret när Sur-
te-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening bjöd in till 
årets första publika arrange-
mang i tisdags.

– Det var fullsatt i vanlig 
ordning. Roligt att folk tar 
sig hit trots snö och halka, 
säger ordföranden Doris 
Hellman.

Gåke bjöd på finstämda 
visor, merparten hämtade 
från Evert Taubes rika reper-
toar. Utöver det framförde 

han också några egenkom-
ponerade melodier.

– Det var verkligen inspi-
rerande. Musiken varvades 
med Bohuslänska historier 
från det verkliga livet, säger 
Doris.

Tisdagen den 25 februari 
är det dags för nästa aktivi-
tet. Då hälsas Lennart Palm 
från Lerum välkommen för 
att berätta under rubriken 
”Stormaktstidens Sverige”.

– Lennart är för de allra 
flesta förknippad med musik, 
men här ska han underhålla i 
ett helt annat sammanhang, 
säger Doris Hellman.

Otaliga är de gånger som 
Lennart Palm hjälpt Anders 
Eldeman på radions ”Melo-
dikrysset”, med att spela in 
nya versioner av låtar. Nu 
blir det inte musiken utan 
istället Sveriges historia som 
ska roa besökarna i Surte 
kulturhus.

JONAS ANDERSSONTrubaduren Gåke Gunnarsson gästade Surte kulturhus i tisdags.

– Fullsatt när Gåke underhöll
Visafton inledde nya året
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Vinsemester vid Mosel
6 dagar i Zeltingen, Tyskland

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• 1 x vinprovning 
• 1 flaska vin på rummet
•  20 % rabatt på turbåtarna på Mosel (maj-okt) och Rhen

Floden Mosel slingrar sig genom ett fantastiskt landskap 
som består av vinberg, små pittoreska byar och inte minst 
vinmarker som ligger sida vid sida - och för att understryka 
idyllen ligger det en slottsruin och tornar upp sig på sin plats 
med utsikt över Mosel. Det är mitt i denna idyll som ni kan 
njuta av några sköna semesterdagar med fokus på livsglädje 
och upplevelser.  

Ni bor på det 3-stjärniga Wein-und Gästehaus Ames, ett mysigt litet 
hotell som också är en vingård. Faller något av de gyllene dropparna 
er i smaken kan man köpa med sig hem, eller besöka fler vingårdar 
i området eftersom det vimlar av dem längs hela Mosel.

Ni bor på gångavstånd från flera goda restauranger i centrum av 
Zeltingen. Ni kan dessutom åka ut på utflykt till några av de många 
sevärda städerna runt Mosel: Trier (46 km) har otroligt mycket att 
bjuda på och rymmer bl.a. mycket välbevarade minnen från romar-
tiden som t.ex. Porta Nigra, på svenska ’Den Svarta Porten’.   

Wein-und Gästehaus Ames ���
Hotellet är familjeägt och byggt på en 150 år gammal vinkällare. 
Det ligger strax vid ett torg som härstammar från medeltiden. Här 
finns frukostrestaurang, sällskapsrum m. TV och solterrass. Det finns 
gratis parkering vid hotellet. Alla rum har badrum, hårfön och radio.  

Tips  på sevärdheter & upplevelser
•  Båtturer på Mosel: är mycket populärt – det finns möjlighet för flera 

olika turer. Precis som att det finns flera vandrings- och cykelstigar.   
•  Traben-Trarbach i jugendstil och med ruinen Grevenburg: 

17 km.
• Korsvirkesidyll i Cochem: 40 km.
•  Beilstein: är känt för att vara 

en av Mosels vackraste och 
mest romantiska landsbyar: 
43 km.

•  Burg Eltz: är en mycket väl-
bevarad borg från 1100-talet: 
78 km. 

Ankomst: Söndagar 6/4-
26/10 2014. 

Landhaus Bondzio

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

ALAFORS. En inspe-
lad rockmusikal från 
NIA-arenan i Birming-
ham visas i Medborgar-
huset på fredag.

Det är 40-årsjubileum 
för Jesus Christ Su-
perstar.

– Det har varit en 
styrkande åtgång på 
biljetterna, förklarar 
Folkets Hus-förestånda-
re Willy Kölborg.

Medborgarhuset stora salong 
erbjuder som bekant mycket 
mer än bara bio. Nyligen 

arrangerades en irländsk pu-
bafton, en favorit i repris från 
i fjol, och nu är det dags för 
en annan typ av kultur.

Den legendariska rock-
musikalen Jesus Christ Su-
perstar av Tim Rice och 
Andrew Lloyd Webber har 
satts upp i en speciell arena-
turnéversion.

– Detta är en av de största 
och mest imponerande upp-
sättningarna av musikalen, 
säger Willy Kölborg.

Showen är regisserad av 
Laurence Connor. Den 
spektakulära föreställningens 
scenografi och ljussättning är 
skapad av Mark Fisher och 

Patrick Woodroffe, som ti-
digare skapat scenografier åt 
artister som Rolling Stones, 
Pink Floyd och U2.

– Nu finns alltså möjlig-
heten att se denna storskaliga 
uppsättning av musikalen på 
vår bioduk. Det finns fort-
farande platser kvar, hälsar 
Willy Kölborg.

Lördagen den 22 mars 
blir det direktsändning från 
Kungliga Operan i Stock-
holm när Don Giovanni visas 
i Medborgarhuset.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Av Ale 
Teaterförenings arrang-
emang i vår är Kung 
Domalde först ut.

Tisdagen den 25 
februari hälsas Västanå 
Teater välkomna till Ale 
gymnasium.

Föreställningen är en 
skrämmande och tröste-
rik historia om att vara 
människa och skildrar 
hur svårt det kan vara 
att fatta rätt beslut.

Myternas myt. Tragediernas 
tragedi. Sofokles mästerverk. 
I Västanås och Riksteaterns 
uppsättning av dramat Kung 
Domalde är scenen förlagd 
till nordisk forntid och vår 
egen nordiska sagotradition.

– Sannerligen en spän-
nande inledning på teater-
året 2014. Jag är alldeles 
övertygad om att den här 
pjäsen kommer att falla pu-
bliken i smaken. Biljettför-
säljningen tar sin början den 
här veckan, säger Margareta 
Nilson, ordförande i Ale Te-
aterförening.

Med musik, dans och 
fantastiska kostymer bjuds 

åskådarna in i en värld där 
tid och rum upphör att verka 
och fantasins möjligheter är 
oändliga. I Sofokles drama 
spås kungen döda sin far och 
gifta sig med sin mor och för 
att undvika sitt öde flyr han 
landet.

– Bortsett från Vier Bril-
len så var hösten en besvikel-
se publikt sätt. Vi hoppas på 
betydligt fler besökare i vår. 
Nytt för i år är att vi vid varje 
enskilt tillfälle kommer att 
lotta ut fribiljetter till kom-
mande föreställning. De i 

publiken som finns på plats 
för att se Kung Domalde 
har således chansen att vinna 
plåtar till 123 Schtunk den 
6 mars, avslutar Margareta 
Nilson.

JONAS ANDERSSON

Kung Domalde först ut

Kung Domalde den oförvitliges saga efter Sofokles Kung Oidipus visas i Ale gymnasium tisdagen den 
25 februari. Redan nu finns biljetter att köpa på biblioteket i Nödinge.
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Folkets Hus-föreståndare Willy 
Kölborg.

Största rockmusikalen visas i Alafors
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SURTE. Ett nytt år med 
nya programpunkter.

Publiken består emel-
lertid.

Närmare 90 personer 
kom för att lyssna till 
trubaduren Gåke Gun-
narson i Surte kultur-
hus.

Gåke Gunnarsson från 
Strömmarna och Flatöns 
specielle Taubetolkare ut-
gjorde dragplåstret när Sur-
te-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening bjöd in till 
årets första publika arrange-
mang i tisdags.

– Det var fullsatt i vanlig 
ordning. Roligt att folk tar 
sig hit trots snö och halka, 
säger ordföranden Doris 
Hellman.

Gåke bjöd på finstämda 
visor, merparten hämtade 
från Evert Taubes rika reper-
toar. Utöver det framförde 

han också några egenkom-
ponerade melodier.

– Det var verkligen inspi-
rerande. Musiken varvades 
med Bohuslänska historier 
från det verkliga livet, säger 
Doris.

Tisdagen den 25 februari 
är det dags för nästa aktivi-
tet. Då hälsas Lennart Palm 
från Lerum välkommen för 
att berätta under rubriken 
”Stormaktstidens Sverige”.

– Lennart är för de allra 
flesta förknippad med musik, 
men här ska han underhålla i 
ett helt annat sammanhang, 
säger Doris Hellman.

Otaliga är de gånger som 
Lennart Palm hjälpt Anders 
Eldeman på radions ”Melo-
dikrysset”, med att spela in 
nya versioner av låtar. Nu 
blir det inte musiken utan 
istället Sveriges historia som 
ska roa besökarna i Surte 
kulturhus.

JONAS ANDERSSONTrubaduren Gåke Gunnarsson gästade Surte kulturhus i tisdags.

– Fullsatt när Gåke underhöll
Visafton inledde nya året
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GÖTEBORG. Båtmässan 
vore sig inte lik utan 
Repslagarmuseet.

Trotjänarna från 
Älvängen utgör en 
självklar del av ar-
rangemanget i Svenska 
Mässan.

– Vår medverkan är 
uppskattad av många 
och vi är glada över att 
få komma tillbaka år 
efter år. Detta är 18:e 
gången, säger repslaga-
re Bernt Larsson.

I fredags kväll var det smy-
ginvigning av Båtmässan 
2014. Det här är som sjö-
folk och båtintresserade får 
sitt lystmäte. Trots snö och 
kyla på utsidan så råder som-
markänsla inne i mässhallen. 

Många besökare drömmer 
säkert om en ny båt inför 
årets säsong och det finns 
även dem som gör slag i sa-
ken. Utbudet är enormt, från 
minsta gummibåt till största 
motorbåt.

Över 300 företag, orga-
nisationer och myndigheter 
finns representerade på årets 
mässa. Repslagarmuseet 
återfinns i F-hallen, precis 
som i fjol. Här demonstreras 
repslagning för besökarna 
med jämna mellanrum och 
souvenirer finns till försälj-
ning för dem som önskar.

Under fredagens VIP-af-
ton bjöds musikunderhåll-
ning av Lennart Thor-
stensson, dragspelstoner 
som lämpade sig utmärkt i 
den tjärdoftande miljön.

Lars-Gunnar Wallin, 
ordförande i Föreningen Be-
vara Repslagarbanan, hälsa-
de de inbjudna gästerna väl-
komna och lämnade sedan 

över ordet till oppositionsrå-
det Paula Örn (S) som höll 
det officiella invigningstalet.

– Ni tillhör de bästa mark-
nadsförarna av Ale kommun 
och finns med i alla tänkba-
ra sammanhang. Jag är stolt 
över att stå här idag. Sam-
tidigt vill jag passa på att 
gratulera föreningen som 
fyller 20 år i år. Ni är ett 30-
tal medarbetare som gör ett 
fantastiskt arbete plus alla 
ideella krafter som drar sitt 
strå till stacken, förklarade 
Paula.

Marie-Louise Edholm, 
Svenska Ostindiska Com-
paniet, och Bernt Larsson, 
Repslagarmuseet, redogjor-
de sedan för det nordiska 
samarbetet vad det gäller 
repslagning och tjärning av 
rep.

Båtmässan är öppen för 
allmänheten till och med 
söndag.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Trotjänarna 
är på plats
– Repslagarmuseet en självklar 
del av Båtmässan

Oppositionsrådet Paula Örn invigningstalade. 
Bredvid henne ses Lars-Gunnar Wallin, ordföran-
de i Föreningen Bevara Repslagarbanan.

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

Repslagarmuseet medverkar på Båtmässan i Gö-
teborg för 18:e gången.

Föreningen Bevara Repslagarbanans tidigare 
ordförande och eldsjäl Kurt Flodin fanns givet-
vis på plats.

Bamse och Tjuvstaden Matine
Söndag 9 februari kl 13

HallåHallå
Söndag 9 februari kl 18

Onsdag 12 februari kl 19

gHundraåringen som klev g
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
Torsdag 6 februari kl 14

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ALE. Massor av aktiviteter både ute 
och inne.

Det är vad som väntar lediga skol-
ungdomar på sportlovet.

– Jag tycker att vi har fått ihop ett 
mångsidigt program, säger Sven Niel-
sen på Ale Fritid.

Blir det inte alltför många plusgrader och 
regn i veckan är tanken att det ska kunna bli 
ett vintrigt sportlov för Ales ungdomar.

– Vi har en hel del aktiviteter på just det 
temat, säger Sven Nielsen.

För alla som gillar skidåkning är Aleback-
en ett givet utflyktsmål. Pisten kommer att 
vara öppen både dag- och kvällstid.

– Ett särskilt tillfälle ges på tisdag. Då får 
ungdomar, från årskurs 7 upp till 20 år, beta-
la 50 kronor. I priset ingår buss till backen, 
liftkort och skiduthyrning. Detta unika er-
bjudande möjliggörs tack vare ett samarbete 
mellan Ale Fritid, Vakna, Leader Göta Älv 
och Alebackens SK, förklarar Sven Nielsen.

I mån av snötillgång håller även skidspåret 
i Dammekärr öppet. Det är gratis åkning för 
alla upp till 20 år.

– På ämnet vintersport bör också nämnas 
Ale Arena där isen ska ligga blank oavsett vä-
derlek, säger Sven.

Dem som hellre vistas inomhus kan se 
fram emot de klassiska museiaktiviteterna 
– glasmålning i Surte och repslagning i Äl-
vängen. Vidare sker sagor och pysselstunder 
på biblioteken, simhallen håller öppet alla 
dagar och sist men inte minst satsar Medbor-
garhusets bio på ett antal filmdagar.

– Dessutom sker en hel del spännande sa-
ker på våra fritidsgårdar. I Älvängen blir det 
ett särskilt OS-tema, avslutar Sven Nielsen.

JONAS ANDERSSON

I mån av snötillgång kommer Alebacken att vara 
öppen samtliga dagar under sportlovet.

Sportlovskul både 
inne och ute

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING
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För det första skulle 
vi vilja tacka för att 
våra politiker vågar 

debattera skolfrågan of-
fentligt. Det är på tiden att 
kommuninvånarna får reda 
på var enskilda politiker 
och partier står i den kanske 
viktigaste valfrågan.

När det gäller statistik 
så kan man visa mycket 
beroende på perspektiv. 
De siffror som vi redovisat 
stämmer dock. Vi är nog alla 
överens om att man måste 
göra något åt de sjunkande 
resultaten i Ales skolor. 
Men då måste man först 
ha en generalplan och inte 
göra enskilda destruktiva 

brandkårsutryckningar som 
försämrar våra skolbarns 
kunskapsutveckling. Vid 
vårt möte med Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) strax före Jul framkom 
tydligt att det inte finns 
någon övergripande plan för 
skolan. 

Den tidigare utannon-
serade överenskommelsen 
mellan M och S samt 
stödpartier visar sig inte 
innehålla något kon-
kret.  Det finns nämligen 
inget på pränt, inte ens ett 
utkast. Man är överens om 
att vara överens men man 
vet inte vad man är överens 
om. Det för tankarna till 

Tage Danielsson. I rimlighe-
tens namn borde det finnas 
någon typ av dokumenterad 
överenskommelse, detta så 
att politikernas uppdragsgi-
vare , vi kommuninvånare, 
vet vad vi skall ta ställning 
till i kommande val. Detta 
finner vi mycket allvarligt 
eftersom det mest påminner 
om att man vill begrava en 
het lokal valfråga. Varför 
skulle man annars ha så 
bråttom med att avveckla 
Himlaskolan?

Det finns forskning som 
pekar på att små skolor 
har en positiv inverkan på 
elevernas resultat, efter-
som deras engagemang för 

skolan är större än engage-
manget hos eleverna i större 
skolor. Det kan vi bland 
annat se exempel på i vår 
egen kommun. Ahlafors fria 
skola är ett exempel. Denna 
skola borde våra folkvalda 
studera för att se hur man 
kan få ekonomi och elev-
resultat att gå ihop. Lagom 
stora högstadieskolor skulle 
kunna vara en av Ale kom-
muns konkurrensfördelar. 
När det gäller frågan om att 
locka bra lärare till en skola 
så är det främst skolans 
resultat och status som 
betyder mest.  Det är en bra 
arbetsmiljö som attraherar, 
inte antalet kollegor i som 

undervisar i samma ämnen.
Det finns ett antal frågor 

som Utbildningsnämndens 
ordförande och vice ordfö-
rande bör svara på:

Varför avvecklar man 
inte Bohusskolan eller Kyrk-
byskolan istället (båda med 
sämre resultat samt mindre 
och vikande elevantal i åk 
9)?

 Varför finns ingen 
konsekvensbeskrivning och 
riskanalys för eleverna på 
Himlaskolan?

När kommer den 
utlovade kompletterande 
utredningen?

 Vilken forskning stöder 
man sig på då man hävdar 

att större skolor ger bättre 
resultat?

 Enligt Skolverket och 
Skolinspektionen är det 
alltid en nackdel för barn 
med särskilda behov och 
åtgärdsprogram att byta 
skola. Hur ser planen ut för 
att hantera detta?

 Enligt Paula Örn och 
Mikael Berglund är elev-
ernas resultat prio 1, inte 
ekonomin. Men enligt våra 
samtal med andra politiker 
handlar en avveckling av 
Himlaskolan enbart om att 
spara pengar. Vad anser ni?

Arbetsgruppen Rädda Himlaskolan

Replik till Dennis Ljunggren och Elena Fridfelt:
Var finns konsekvensbeskrivningen för att avveckla Himlaskolan?

Man häpnar över 
den slutsats som 
insändarens för-

fattare drar angående sta-
tistik kring skolresultaten i 
Ale kommun.  Sedan 2006 
har en och samma skola 
i denna kommun legat 
ohotat i topp,  Ahlafors Fria 
skola.  Resultaten för övriga 
skolor har varit nedslående 
och under lång tid under 
riksgenomsnittet! 

Javisst ibland har det 
varit olika skolor som varit 
i topp av de kommunala 
skolorna. Men alltid med 
samma ledsamma resultat, 
under riksgenomsnittet 
med råge.  En häpnads-
väckande andel av grund-
skoleeleverna har dessutom 
inte varit behöriga att söka 
de nationella programmen 
på gymnasiet. Detta kan 
man inte blunda för, inte 
ens författarkvartetten be-
stående av Elena Fridfeldt 
(C), Mikael Berglund 
(M), Paula Örn (S) och 
Dennis Ljunggren (S). 
Att sedan låta halva insän-
darutrymmet tas upp av 
statistik när man säger sig 
inte vilja ställa olika skolor 
mot varandra är uppseen-
deväckande.

Antingen ”kvartetten” 
vill det eller inte så är och 
förblir statistik ett av våra 
viktigaste styr- och analy-
sinstrument inom offentlig 
verksamhet. 

Jag menar att man 
fokuserar allt för mycket 
på sin roll som arbetsgivare 
gentemot skolans personal 
och ”praktiska” fördelar 
framför barn- och elevper-

spektivet. Såsom om det 
då per automatik skulle bli 
bättre för barnen. En idé 
vore kanske att fokusera 
på barnens villkor och som 
en konsekvens av detta 
också ge personalen bättre 
arbetsvillkor.

Eftersom uppenbarligen 
denna kvartett ser så seriöst 
på kommunen som arbets-
givare vore det intressant 
hur många och vilka 
rektorer som genomgått 
den statliga rektorsutbild-
ningen? Detta om något 
vore väl en kvalitetshöjning 
på personalnivå som skulle 
komma barnen till godo. 
När allt kommer omkring 
är ju även dom kommunin-
nevånare.

Jag menar också att 
denna ”kvartett” borde ta 
sig en funderare på hur till 
exempel  Ahlafors Fria Sko-
la kan åstadkomma så pass 
goda resultat till exakt sam-
ma kostnad (skolpengen) 
som i den kommunala 
skolan. Gladare barn, bättre 
resultat, bättre miljö och 
dessutom vad jag kan förstå 
nöjdare lärare. Kanske finns 
något att lära där?

Jag hade hoppats att min 
tidigare insändare skulle 
leda till en politiskt positiv 
motreaktion, ett erkän-
nande av faktum och en 
konstruktiv strategi för att 
åstadkomma en bättre skola 
i Ale kommun. I ”kvartet-
tens” artikel kan inte ett 
uns av strategi för framti-
den spåras. Bara det gamla 
vanliga svamlet.  

Sven Nicolaisen

Svar på ”Enskild skolas statistik inte 
anledning till avvecklingsbeslut”

Inte en uns av strategi 
för en bättre skola

Tack för att ni varje 
dag undervisar våra 
barn och för att ni 

arbetar för att de ska känna 
trygghet och bli sedda. Ni 
gör ett fantastiskt jobb!

Tack för att ni orkar 
arbeta i en miljö präglad av 
besparingskrav, PISA-re-
sultat och otrygga framtids-
villkor.

Tingbergsskolans högsta-
dium är nedläggningshotat. 
Det påverkar naturligtvis 
er arbetssituation. Många 
elever och föräldrar känner 
oro inför höstterminen. Vi 
tror att ni också känner det. 
Trots det inspirerar och 
motiverar ni våra barn varje 
dag. Den kunskap som ni 

ger våra barn är grunden för 
deras framtid.

Många föräldrar kämpar 
för att Tingbergsskolans 
högstadium ska få finnas 
kvar. Vi gör allt som står i 
vår makt för att driva den 
linje som vi tror på; en 
hållbar, kvalitativ och nära 
skola. Där är du som lärare 
oumbärlig. Frågan handlar 
inte bara om var skolan är 
lokaliserad – vi är rädda 
att också förlora duktig 
personal.

Vi anser att en kommun 
som vill vara på frammarsch 
behöver ha en skolplanering 
som tar hänsyn till geografi, 
befolknings- och närings-
utveckling. Vi vill att hela 

kommunen ska vara levande. 
Utan ett högstadium i vår 
kommundel är vi överty-
gade om att inflyttningen 
till kommunen kommer att 
minska drastiskt. Barnfa-
miljer som väljer att flytta 
efterfrågar en bra, nära 
skola. Att flytta är ett stort 
steg och när man planerar 
sin flytt gör man det med 
ett långsiktigt perspektiv. Ur 
den aspekten tittar man på 
barnens utbildning flera år 
framåt. Många av oss talar 
av egen erfarenhet.

Vi anser att skolan bär 
bygden. Skolan har ett 
symbolvärde som bevis på 
att bygden lever. Där är ni 
som lärare den viktigaste 

resursen!
Vi vill tro att politikerna 

vill fortsätta sin satsning 
på Lödöse, och menar vad 
de säger när de hävdar att 
Lilla Edet ska ha skolor 
som utgår från barnens och 
föräldrarnas behov och att 
detta är en förutsättning 
för att kommunen ska vara 
attraktiv att flytta till. En 
planerad nedläggning av 
Tingbergsskolans högstadi-
um rimmar illa med dessa 
ambitioner.

Vi kommer inte att ge 
upp kampen om att få behål-
la vår skola!

Föräldrar till barn på 
Tingbergsskolan

Öppet brev till lärarna på Tingbergsskolan

Vårt viktigaste mål är 
att förbättra skolorna 
i Ale. En del i det 

innebär dels att vi tittar på 
de goda exempel som finns. 
SKL har gjort en rapport 
om vilka gemensamma 
faktorer det finns i de kom-
muner som vänt en negativ 
skolutveckling till en positiv. 
SKL (Sveriges kommuner 
och landsting) har identifie-
rat åtta framgångsfaktorer, 
där ett av dem är att man 
i kommunen verkligen 
bestämt sig och arbetar 
tillsammans mot samma mål 
och det gäller både politik 
och tjänstemän. Det är 
därför vi jobbar tillsammans 
för att förbättra skolan. 

Nämndens gemensamma 
styrdokument, nämndpla-
nen, utgår från en analys 
över varför resultaten i Ales 
skolor inte är bra. Den utgår 
från verkligheten i Ale idag, 
inte verkligheten så som nå-
gon skulle vilja att den var. 
Det är ett stort steg framåt.

Den utgår också från 
aktuell forskning över vad 
som faktiskt spelar roll för 
elevernas resultat. Oavsett 
vilken politisk ståndpunkt 
vi har så har vi valt att utgå 
från det vi faktiskt vet spelar 
roll det utifrån forskning, 
det vill säga att läraren har 

den enskilt viktigaste rollen 
för elevers resultat.

Varför Himlaskolan?
Det handlar inte minst 

om geografi. Vi har fem 
högstadieskolor i Ale varav 
fyra är kommunala. Det är 
för många med tanke på ele-
vunderlaget. Aroseniussko-
lan i Älvängen ligger mest 
norrut och har ett elevun-
derlag som möjliggör en bra 
skolorganisation. Himlasko-
lan ligger några kilometer 
söderut och har ett för litet 
elevunderlag. Ytterligare 
några kilometer söderut 
ligger Kyrkbyskolan som på 
grund av Ale gymnasiums 
avveckling precis flyttat in i 
stora fräscha lokaler. Längst 
söderut i kommunen ligger 
Bohusskolan, även den 
skolan med ett något för 
litet elevunderlag, men utan 
annan skola i närheten.

Slöseri
När vi då tittar på vilken 
högstadieskola som bör av-
vecklas blir det Himlaskolan 
utifrån ett geografiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Ja, vi 
skriver faktiskt ekonomiskt, 
för även om ekonomi inte 
är huvudfrågan här vore det 
slöseri med skattepengar att 
inte ha med de ekonomiska 
konsekvenserna som en 

parameter när man fattar 
beslut.

De utmaningar som 
kommer av att skapa en ny 
högstadieskola i Nödinge 
kommer att hanteras av 
personal inom sektorn och 
skolan. Personalen är väl 
medveten om vilka problem 
som kan uppstå inlednings-
vis och kommer i så fall 
att hantera dem utifrån sin 
yrkeskompetens.

Ny högstadieskola
Allt arbete med att skapa 
en ny högstadieskola i 
Nödinge, för det är så det 
kommer att bli, en ny skola 
som består av elever från 
före detta Kyrkbyskolan och 
före detta Himlaskolan, görs 
utifrån ett elevperspektiv 
det vill säga vad som blir 
bäst för eleverna och deras 
skolresultat. Detta gäller 
naturligtvis samtliga elever, 
inte minst de med åtgärds-
program.

Den erkände skolforska-
ren John Hattie säger i sin 
metaanlys ”Synligt Läran-
de” att en skola varken bör 
vara för liten eller för stor. 
Hattie skriver att elevanta-
let inte bör överskrida 800 
elever, medan det optimala 
elevantalet (för positiva 
lärandeeffekter) verkar 

ligga mellan 600-800 elever. 
Det är väldigt viktigt att 
förstå att det är svårt att säga 
exakta tal när man pratar om 
skolstorlek och dess bety-
delse för elevers lärande. Ett 
enskilt forskningsresultat, 
oavsett substans, ligger inte 
till grund för vårt beslut.

Lärarna viktigast
Det som spelar den tveklöst 
största rollen är relationen 
mellan lärare och elev.  Det 
har Utbildningsnämnden 
tagit fasta på i nämndplan 
för 2014, där stort fokus 
läggs på att förbättra arbets-
situationen för lärarna i våra 
skolor.

I arbetet inför avveck-
lingsbeslutet är det tydligt 
att de positiva effekter en 
större högstadieskola kom-
mer att ge för våra elever 
överväger de utmaningar 
som en sammanslagning 
medför.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
1:e vice ordförande Utbildnings-

nämnden
Mikael Berglund (M)

Ordförande Kommunstyrelsen
Paula Örn (S)

1:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Omedelbart svar till ”Rädda Himlaskolan”
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För det första skulle 
vi vilja tacka för att 
våra politiker vågar 

debattera skolfrågan of-
fentligt. Det är på tiden att 
kommuninvånarna får reda 
på var enskilda politiker 
och partier står i den kanske 
viktigaste valfrågan.

När det gäller statistik 
så kan man visa mycket 
beroende på perspektiv. 
De siffror som vi redovisat 
stämmer dock. Vi är nog alla 
överens om att man måste 
göra något åt de sjunkande 
resultaten i Ales skolor. 
Men då måste man först 
ha en generalplan och inte 
göra enskilda destruktiva 

brandkårsutryckningar som 
försämrar våra skolbarns 
kunskapsutveckling. Vid 
vårt möte med Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) strax före Jul framkom 
tydligt att det inte finns 
någon övergripande plan för 
skolan. 

Den tidigare utannon-
serade överenskommelsen 
mellan M och S samt 
stödpartier visar sig inte 
innehålla något kon-
kret.  Det finns nämligen 
inget på pränt, inte ens ett 
utkast. Man är överens om 
att vara överens men man 
vet inte vad man är överens 
om. Det för tankarna till 

Tage Danielsson. I rimlighe-
tens namn borde det finnas 
någon typ av dokumenterad 
överenskommelse, detta så 
att politikernas uppdragsgi-
vare , vi kommuninvånare, 
vet vad vi skall ta ställning 
till i kommande val. Detta 
finner vi mycket allvarligt 
eftersom det mest påminner 
om att man vill begrava en 
het lokal valfråga. Varför 
skulle man annars ha så 
bråttom med att avveckla 
Himlaskolan?

Det finns forskning som 
pekar på att små skolor 
har en positiv inverkan på 
elevernas resultat, efter-
som deras engagemang för 

skolan är större än engage-
manget hos eleverna i större 
skolor. Det kan vi bland 
annat se exempel på i vår 
egen kommun. Ahlafors fria 
skola är ett exempel. Denna 
skola borde våra folkvalda 
studera för att se hur man 
kan få ekonomi och elev-
resultat att gå ihop. Lagom 
stora högstadieskolor skulle 
kunna vara en av Ale kom-
muns konkurrensfördelar. 
När det gäller frågan om att 
locka bra lärare till en skola 
så är det främst skolans 
resultat och status som 
betyder mest.  Det är en bra 
arbetsmiljö som attraherar, 
inte antalet kollegor i som 

undervisar i samma ämnen.
Det finns ett antal frågor 

som Utbildningsnämndens 
ordförande och vice ordfö-
rande bör svara på:

Varför avvecklar man 
inte Bohusskolan eller Kyrk-
byskolan istället (båda med 
sämre resultat samt mindre 
och vikande elevantal i åk 
9)?

 Varför finns ingen 
konsekvensbeskrivning och 
riskanalys för eleverna på 
Himlaskolan?

När kommer den 
utlovade kompletterande 
utredningen?

 Vilken forskning stöder 
man sig på då man hävdar 

att större skolor ger bättre 
resultat?

 Enligt Skolverket och 
Skolinspektionen är det 
alltid en nackdel för barn 
med särskilda behov och 
åtgärdsprogram att byta 
skola. Hur ser planen ut för 
att hantera detta?

 Enligt Paula Örn och 
Mikael Berglund är elev-
ernas resultat prio 1, inte 
ekonomin. Men enligt våra 
samtal med andra politiker 
handlar en avveckling av 
Himlaskolan enbart om att 
spara pengar. Vad anser ni?

Arbetsgruppen Rädda Himlaskolan

Replik till Dennis Ljunggren och Elena Fridfelt:
Var finns konsekvensbeskrivningen för att avveckla Himlaskolan?

Man häpnar över 
den slutsats som 
insändarens för-

fattare drar angående sta-
tistik kring skolresultaten i 
Ale kommun.  Sedan 2006 
har en och samma skola 
i denna kommun legat 
ohotat i topp,  Ahlafors Fria 
skola.  Resultaten för övriga 
skolor har varit nedslående 
och under lång tid under 
riksgenomsnittet! 

Javisst ibland har det 
varit olika skolor som varit 
i topp av de kommunala 
skolorna. Men alltid med 
samma ledsamma resultat, 
under riksgenomsnittet 
med råge.  En häpnads-
väckande andel av grund-
skoleeleverna har dessutom 
inte varit behöriga att söka 
de nationella programmen 
på gymnasiet. Detta kan 
man inte blunda för, inte 
ens författarkvartetten be-
stående av Elena Fridfeldt 
(C), Mikael Berglund 
(M), Paula Örn (S) och 
Dennis Ljunggren (S). 
Att sedan låta halva insän-
darutrymmet tas upp av 
statistik när man säger sig 
inte vilja ställa olika skolor 
mot varandra är uppseen-
deväckande.

Antingen ”kvartetten” 
vill det eller inte så är och 
förblir statistik ett av våra 
viktigaste styr- och analy-
sinstrument inom offentlig 
verksamhet. 

Jag menar att man 
fokuserar allt för mycket 
på sin roll som arbetsgivare 
gentemot skolans personal 
och ”praktiska” fördelar 
framför barn- och elevper-

spektivet. Såsom om det 
då per automatik skulle bli 
bättre för barnen. En idé 
vore kanske att fokusera 
på barnens villkor och som 
en konsekvens av detta 
också ge personalen bättre 
arbetsvillkor.

Eftersom uppenbarligen 
denna kvartett ser så seriöst 
på kommunen som arbets-
givare vore det intressant 
hur många och vilka 
rektorer som genomgått 
den statliga rektorsutbild-
ningen? Detta om något 
vore väl en kvalitetshöjning 
på personalnivå som skulle 
komma barnen till godo. 
När allt kommer omkring 
är ju även dom kommunin-
nevånare.

Jag menar också att 
denna ”kvartett” borde ta 
sig en funderare på hur till 
exempel  Ahlafors Fria Sko-
la kan åstadkomma så pass 
goda resultat till exakt sam-
ma kostnad (skolpengen) 
som i den kommunala 
skolan. Gladare barn, bättre 
resultat, bättre miljö och 
dessutom vad jag kan förstå 
nöjdare lärare. Kanske finns 
något att lära där?

Jag hade hoppats att min 
tidigare insändare skulle 
leda till en politiskt positiv 
motreaktion, ett erkän-
nande av faktum och en 
konstruktiv strategi för att 
åstadkomma en bättre skola 
i Ale kommun. I ”kvartet-
tens” artikel kan inte ett 
uns av strategi för framti-
den spåras. Bara det gamla 
vanliga svamlet.  

Sven Nicolaisen

Svar på ”Enskild skolas statistik inte 
anledning till avvecklingsbeslut”

Inte en uns av strategi 
för en bättre skola

Tack för att ni varje 
dag undervisar våra 
barn och för att ni 

arbetar för att de ska känna 
trygghet och bli sedda. Ni 
gör ett fantastiskt jobb!

Tack för att ni orkar 
arbeta i en miljö präglad av 
besparingskrav, PISA-re-
sultat och otrygga framtids-
villkor.

Tingbergsskolans högsta-
dium är nedläggningshotat. 
Det påverkar naturligtvis 
er arbetssituation. Många 
elever och föräldrar känner 
oro inför höstterminen. Vi 
tror att ni också känner det. 
Trots det inspirerar och 
motiverar ni våra barn varje 
dag. Den kunskap som ni 

ger våra barn är grunden för 
deras framtid.

Många föräldrar kämpar 
för att Tingbergsskolans 
högstadium ska få finnas 
kvar. Vi gör allt som står i 
vår makt för att driva den 
linje som vi tror på; en 
hållbar, kvalitativ och nära 
skola. Där är du som lärare 
oumbärlig. Frågan handlar 
inte bara om var skolan är 
lokaliserad – vi är rädda 
att också förlora duktig 
personal.

Vi anser att en kommun 
som vill vara på frammarsch 
behöver ha en skolplanering 
som tar hänsyn till geografi, 
befolknings- och närings-
utveckling. Vi vill att hela 

kommunen ska vara levande. 
Utan ett högstadium i vår 
kommundel är vi överty-
gade om att inflyttningen 
till kommunen kommer att 
minska drastiskt. Barnfa-
miljer som väljer att flytta 
efterfrågar en bra, nära 
skola. Att flytta är ett stort 
steg och när man planerar 
sin flytt gör man det med 
ett långsiktigt perspektiv. Ur 
den aspekten tittar man på 
barnens utbildning flera år 
framåt. Många av oss talar 
av egen erfarenhet.

Vi anser att skolan bär 
bygden. Skolan har ett 
symbolvärde som bevis på 
att bygden lever. Där är ni 
som lärare den viktigaste 

resursen!
Vi vill tro att politikerna 

vill fortsätta sin satsning 
på Lödöse, och menar vad 
de säger när de hävdar att 
Lilla Edet ska ha skolor 
som utgår från barnens och 
föräldrarnas behov och att 
detta är en förutsättning 
för att kommunen ska vara 
attraktiv att flytta till. En 
planerad nedläggning av 
Tingbergsskolans högstadi-
um rimmar illa med dessa 
ambitioner.

Vi kommer inte att ge 
upp kampen om att få behål-
la vår skola!

Föräldrar till barn på 
Tingbergsskolan

Öppet brev till lärarna på Tingbergsskolan

Vårt viktigaste mål är 
att förbättra skolorna 
i Ale. En del i det 

innebär dels att vi tittar på 
de goda exempel som finns. 
SKL har gjort en rapport 
om vilka gemensamma 
faktorer det finns i de kom-
muner som vänt en negativ 
skolutveckling till en positiv. 
SKL (Sveriges kommuner 
och landsting) har identifie-
rat åtta framgångsfaktorer, 
där ett av dem är att man 
i kommunen verkligen 
bestämt sig och arbetar 
tillsammans mot samma mål 
och det gäller både politik 
och tjänstemän. Det är 
därför vi jobbar tillsammans 
för att förbättra skolan. 

Nämndens gemensamma 
styrdokument, nämndpla-
nen, utgår från en analys 
över varför resultaten i Ales 
skolor inte är bra. Den utgår 
från verkligheten i Ale idag, 
inte verkligheten så som nå-
gon skulle vilja att den var. 
Det är ett stort steg framåt.

Den utgår också från 
aktuell forskning över vad 
som faktiskt spelar roll för 
elevernas resultat. Oavsett 
vilken politisk ståndpunkt 
vi har så har vi valt att utgå 
från det vi faktiskt vet spelar 
roll det utifrån forskning, 
det vill säga att läraren har 

den enskilt viktigaste rollen 
för elevers resultat.

Varför Himlaskolan?
Det handlar inte minst 

om geografi. Vi har fem 
högstadieskolor i Ale varav 
fyra är kommunala. Det är 
för många med tanke på ele-
vunderlaget. Aroseniussko-
lan i Älvängen ligger mest 
norrut och har ett elevun-
derlag som möjliggör en bra 
skolorganisation. Himlasko-
lan ligger några kilometer 
söderut och har ett för litet 
elevunderlag. Ytterligare 
några kilometer söderut 
ligger Kyrkbyskolan som på 
grund av Ale gymnasiums 
avveckling precis flyttat in i 
stora fräscha lokaler. Längst 
söderut i kommunen ligger 
Bohusskolan, även den 
skolan med ett något för 
litet elevunderlag, men utan 
annan skola i närheten.

Slöseri
När vi då tittar på vilken 
högstadieskola som bör av-
vecklas blir det Himlaskolan 
utifrån ett geografiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Ja, vi 
skriver faktiskt ekonomiskt, 
för även om ekonomi inte 
är huvudfrågan här vore det 
slöseri med skattepengar att 
inte ha med de ekonomiska 
konsekvenserna som en 

parameter när man fattar 
beslut.

De utmaningar som 
kommer av att skapa en ny 
högstadieskola i Nödinge 
kommer att hanteras av 
personal inom sektorn och 
skolan. Personalen är väl 
medveten om vilka problem 
som kan uppstå inlednings-
vis och kommer i så fall 
att hantera dem utifrån sin 
yrkeskompetens.

Ny högstadieskola
Allt arbete med att skapa 
en ny högstadieskola i 
Nödinge, för det är så det 
kommer att bli, en ny skola 
som består av elever från 
före detta Kyrkbyskolan och 
före detta Himlaskolan, görs 
utifrån ett elevperspektiv 
det vill säga vad som blir 
bäst för eleverna och deras 
skolresultat. Detta gäller 
naturligtvis samtliga elever, 
inte minst de med åtgärds-
program.

Den erkände skolforska-
ren John Hattie säger i sin 
metaanlys ”Synligt Läran-
de” att en skola varken bör 
vara för liten eller för stor. 
Hattie skriver att elevanta-
let inte bör överskrida 800 
elever, medan det optimala 
elevantalet (för positiva 
lärandeeffekter) verkar 

ligga mellan 600-800 elever. 
Det är väldigt viktigt att 
förstå att det är svårt att säga 
exakta tal när man pratar om 
skolstorlek och dess bety-
delse för elevers lärande. Ett 
enskilt forskningsresultat, 
oavsett substans, ligger inte 
till grund för vårt beslut.

Lärarna viktigast
Det som spelar den tveklöst 
största rollen är relationen 
mellan lärare och elev.  Det 
har Utbildningsnämnden 
tagit fasta på i nämndplan 
för 2014, där stort fokus 
läggs på att förbättra arbets-
situationen för lärarna i våra 
skolor.

I arbetet inför avveck-
lingsbeslutet är det tydligt 
att de positiva effekter en 
större högstadieskola kom-
mer att ge för våra elever 
överväger de utmaningar 
som en sammanslagning 
medför.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
1:e vice ordförande Utbildnings-

nämnden
Mikael Berglund (M)

Ordförande Kommunstyrelsen
Paula Örn (S)

1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 12 februari 2014 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

Hur påverkas regionen av 
Västsvenska Paketet - Information 
av Johan Nyhus (S)
Budgetjustering 2014
Begäran om utökad kommunal 
borgen till Leifab
Svar på interpellation om samman-
slagning av kommunens två 
högstadieskolor

Bert Åkesson           Maria Olegård
ordförande           sekreterare

Sammanträdet är offentligt. Dagordning 
och handlingar finns att läsa på kom-
munens webbplats, kommunkontorets 
kansliavdelning och på biblioteket i Lilla 
Edet fr.o.m. den 5 februari 2014.
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(S)-GRUPP 
Måndag 10/2 kl 18.30

Folkets hus i Nol
Alla medlemmar hälsas

 välkomna!

Då Ann-Sofie Borg och Lisbeth Tilly 
inte längre vill diskutera nedläggning-
en av Tillfällig Vistelse via pressen så 

undrar vi återigen om ni politiker har vaknat 
än? Ja, Boel Holgersson vi vet i alla fall att 
du är vaken och när vi bad er komma till oss 
för att se hur vi har det, så menade vi givetvis 
inte, att du skulle gå och titta på våra om-
sorgstagare. Vi värnar så gott vi kan om deras 
integritet, som du säkert förstår.

Däremot så skulle vi vilja att ni med egna 
öron och ögon hör och ser och kanske då att 
ni förstår lite bättre efter ett besök hos oss 
vad ni har beslutat och kanske också att ni då 
förstår personalens oro om omsorgstagarna 
lite bättre.

Vi är engagerade och lojala medarbetare 
i Ale kommun som vill hjälpa våra äldre, 
mycket svårt sjuka och döende omsorgstagare 
att opponera sig då de inte själva har ork att 
göra sin röst hörd.

Större delen av personalstyrkan börjar 
arbeta på Backavik den 3:e februari, vi har just 
nu fullt, det vill säga 18 omsorgstagare där 
det för närvarande inte finns någon boende-
lösning för cirka hälften av dem. Det är heller 
inte tänkt att man ska flytta alla för flera av 
dem är i för dåligt skick, det vill säga döende.

Personalens oro är främst inför dessa 
stackars människor som så väl behöver en 
lugn och trygg tillvaro och mycket omvård-
nad, då de till stor del ska skötas av vikarier 
(inget ont menat till alla våra duktiga vikarier, 
men kontinuiteten fattas och därmed också 
tryggheten) i en korridor som i övrigt håller 
på att byggas om till kontor. Är det värdigt att 

behöva sluta sina dagar på det sättet?
I övrigt vill vi bara återkoppla till Ann-So-

fie och Lisbeth, trots att det verkar vara 
slutdiskuterat:

Ja, ni har alldeles rätt i att vi vill väcka opi-
nion mot nedläggningen av Tillfällig Vistelse 
på Vikadamm! Däremot så vill vi inte och har 
heller inte diskuterat om, som ni uttrycker 
det, personalgruppens plågsamma process i 
pressen, det får stå för er. Den diskussionen 
tar vi med chefen, som vi inte har haft någon 
på två månader.

Personalen på
Vikadamm Tillfällig Vistelse

Politiker i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
har ni vaknat än?

Det är snudd på ett 
arrogant svar från 
verksamhetschefen 

inom äldreomsorgen och 
sektorschefen för arbete, 
trygghet och omsorg på 
de anställda på Vikadamm 
Tillfällig Vistelses insända-
re. Nämnda chefer menar 
att förklaringen till perso-
nalens frustration är oro 
för deras egen personliga 
del i en förändrad arbetssi-
tuation. 

Det skymmer den verk-
liga oron. Att äldre far illa. 

Förutom de äldre själva har 
anhöriga och vårdpersonal 
stor insikt och erfarenhet 
av de äldres dagliga liv. 

Jag önskar att den energi 
som går åt till anfall och 
försvar i den offentliga 
debatten, ofta i mate-
matiska och ekonomiska 
termer, ska omvandlas till 
ett djupt lyssnande till den 
erfarenhet som många av 
oss har och de flesta av 
oss kommer att få: att vara 
gammal. 

Lena Frantzén

Snudd på arrogans

Kasta inte sten i glashus, Eje!
I rådet för funktions-

hinderfrågor deltar 
ledamöter och ersättare 

från nästan alla funktions-
hinderföreningar i kommu-
nen, ledamöter och ersättare 
från Kommunstyrelsen, 
Kultur- och fritidsnämnden, 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden och 
Utbildningsnämnden.

Rådet ska förstärka infly-
tandet i alla frågor som gäller 

funktionshindrade.
Rådet ska verka för att 

funktionshinderfrågor beaktas 
i nämndernas verksamhets-
planering.

Rådet kan initiera nya 
funktionshinderfrågor i 
nämnderna/Kommunstyrel-
sen.

Rådet kan vara remiss-
instans i frågor som rör 
funktionshindrade.

Rådet ska vara ett forum 
för samråd och kunskaps-

spridning.
Rådet för funktionshinder-

frågor ska vara en mötesplats 
för samråd i välfärdsfrågor 
och i synnerhet frågor som 
berör funktionshindrade.

Jag håller med Dig, Eje, 
om att det var ytterst olyckligt 
att frågan om de personliga 
assistenterna inte togs upp 
av ledamoten eller ersättaren 
från Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden (OAN) på 
rådets sammanträde den 18 

november.
Som Du skrev trodde 

ledamoten, som är relativt ny 
i politiken, att man inte får 
informera om ett ärende, som 
ej är justerat.

Den socialdemokratis-
ke ersättaren sa inte heller 
något! Därom skrev Du inget 
i din insändare! Det kallar jag 
att kasta sten i glashus! 

Jag tycker att det är 
pinsamt när Du hänger ut en 
enskild ledamot, som gjorde 

ett fel. Hon gör för övrigt ett 
mycket gott arbete i rådet! 
Eje, Du har väl också någon 
gång varit ny i politiken?

Beslutet var taget i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. När jag informe-
rades om detta kallade jag, på 
begäran av funktionshinder-
föreningarna, omedelbart till 
ett extramöte. Dock kunde 
inte berörd personal komma 
förrän den 20 januari. Jag 
anser att även personalen ska 

respekteras!
För övrigt är rådet för 

funktionshinderfrågor inte 
moderatlett!

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande i rådet för 
funktionshinderfrågor

2:a vice ordförande i Kommunstyrelsen

Svar på Eje Engstrands insändare i Alekuriren vecka 5

Eje, vad är pinsamt för 
moderatledningen? 
Att ta ansvar för att 

samtliga verksamheter i 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden är finansie-
rade? Det är nämligen det 
som ”moderatledningen” 
gör! Vi tar ansvar för ekono-
min. Vi hade att ta ställning 
till två olika förslag som 
tjänstemännen presenterade 
för oss i nämnden innan 
vi skulle fatta beslut om 
budgeten, det var alltså inte 
så som du beskriver i din 
insändare att det fanns ett 
förslag som vi plötsligt fatta-
de beslut om, utan att kunna 
tänka själva! 

Det stämmer att Ale 
kommun inte kunnat utföra 
uppdraget till den kostnad 
som Försäkringskassan 
ersätter. Trots att man har 
försökt att anpassa verksam-
heten så har det inte gått. 
Eftersom personlig assistans 
ska vara ett nollsummespel, 
det vill säga självfinansieran-
de via det Försäkringskassan 
ersätter så betyder det att 
Ale kommun fått lägga till 
pengar. Du skriver 13 kr/
timme mer och det kan 
vara så, har tyvärr inte haft 
möjlighet att få den siffran 
bekräftad, och med tanke 
på att det är många timmar 
personlig assistans så blir 
det en betydande siffra. 
Skattebetalarnas pengar 
finansierar en verksamhet 
som Ale kommun utför med 
förlust. Är det försvarbart 
att fortsätta driva något som 
det ska ”lånas” pengar till 
då? Enligt min och Modera-
ternas, Alliansvännernas och 
Aledemokraternas  mening 
så NEJ! Det räcker nu! Vi 
var eniga i beslutet!

Ale är inte först
Vi ska ansvara för skatte-
betalarnas pengar och det 
ska vara ordning och reda i 
finanserna! 

Ale kommun är inte 
den första kommunen som 
upphandlar personlig assis-
tans. Du skriver rena rama 
skräckpropagandan och det 
skulle ju knappast vara så att 

det finns fantastiska företag 
som arbetar med personlig 
assistans, anhöriga, perso-
nalägda verksamheter med 
mera om det vore så hemskt 
som du beskriver. Bistånds-
bedömare i de kommuner 
som upphandlat personlig 
assistans vittnar om att 
det är skönt att renodla 
sitt uppdrag och bara fatta 
beslut om insatsen och inte 
behöva tänka på kommu-
nens ekonomi. 

Till de personer som 
berörs av nämndens beslut 

så vill vi förmedla att Ale 
kommun inte upphandlar 
något som strider mot de 
regelverk som finns. De 
verksamheter som ryms 
inom nämndens område är 
duktiga på att kolla upp de 
företag som till exempel be-

driver hemtjänst i kommu-
nen. Vi ställer höga krav och 
kommer givetvis även göra 
så när det gäller personlig 
assistans. 

Eje! Ditt eget parti och 
era oppositionskompisar 
kom inte med något budget-
förslag över huvudtaget. Det 
är sant att man reserverade 
sig mot massa beslut och att 
man ville ge pengar till en 
det ena och en det andra…. 
Men någon finansiering av 
förslagen kom man inte med 
och det är väldigt väldigt 
pinsamt!

Carina Zito Averstedt (M) 
ledamot i Omsorgs- och 

arbetsmarknadsnämnden
Ida Löfgren (M)

ledamot i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden

Replik Eje Engstrands insändare Alekuriren vecka 5

Vi tar ansvar för en 
budget i balans!

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 

* 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 

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.

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. 

Pinsamt av moderatledningen!

Enskild skolas statistik inte anledning till avvecklingsbeslut
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Eje Engstrands (S) insändare 
vecka 5 har skapat debatt.

Eje! Ditt eget 
parti och era 
oppositions-
kompisar kom 

inte med något budget-
förslag överhuvudtaget. 
Det är sant att man 
reserverade sig mot en 
massa beslut och att 
man lovade pengar till 
en det ena en det an-
dra... Men någon finan-
siering av förslagen kom 
man inte med. Pinsamt!
CARINA ZITO AVERSTEDT (M)

IDA LÖFGREN (M)

ÅRSMÖTE

www.halanda.se

Söndag 23/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hålanda Bygdegård
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SPF Alebygdens andra 
träff på Backavik, Nödinge 
lockade hela 44 deltagare. 
Lennart Mattson berättade 
om Nödinge förr i tiden. 
Till sin hjälp fick han Siv 

Persson, Eva Tomsic och 
Barbro Larsson. Två av 
de boende på äldreboendet 
hade hörsammat inbjudan. 
Det bör poängteras att alla 
pensionärer är välkomna 
till träffpunkten. Nästa träff 
är den 11 februari, även då 
på Backavik. Då handlar 
det om gamla original i 
Nödinge. Den 25 februari 
träffas vi på Backa. 

Lennart Mattsson

Träffpunkt SPF 
Backavik populär

 Den 30 januari hade SPF 
Skepplanda-Hålanda sitt 
årsmöte i Skepplanda byg-
degård.Det var ett välbesökt 
möte med cirka 150 med-
lemmar närvarande. Som 
vanligt hade valberedningen 
gjort klart alla förslag till de 
olika valen.

En sådan valberedning 
hjälper till att alla vågar 
komma till mötet, ingen 
“riskerar” att bli invald utan 
att den är förberedd.

Ordförande Laila 
Johansson hälsade alla väl-
komna och förklarade mötet 
öppnat. Parentation hölls 
över de medlemmar som 
avlidit under året, det tändes 
ett ljus för var och en och en 
tyst minut hölls.

Till ordförande för 
mötet valdes Bo Björklund 
vilken klubbade igenom 
dagordningen med bravur. 
Vid protokollet satt Gerd 
Jonasson som nog fick vara 
snabb med pennan för att få 
med allt.

Till 2014 års styrelse 
valdes följande: Ordförande: 
Laila Johansson. Övriga 
ledamöter: Åke Larsson, 
Olle Magnusson, Katarina 
Johansson, Rolf Ivars-
son, Gerhard Andersson, 
Thorsten Johansson, 
Mona Svensson, Gerd 
Jonasson och Lisbeth 
Bengtsson.

Efter övriga val lämnades 
ordet fritt för övriga frågor, 
då allt varit väl förberett 
blev det inte några sådana. 
Mötets ordförande, Bo 
Björklund; överlämnade 
klubban till föreningens 

ordförande som förklarade 
årsmötet avslutat samt tack-
ade Bo för ett väl genomfört 
ordförandeskap och över-
lämnade en blomma .

Lilian Skattberg väl-
komnades upp på scenen 
för att underhålla oss innan 
kaffet. Lilian läste egna 
fyndiga dikter och berättade 
historier ur vardagslivet.

Det blev en skrattfylld 
och givande stund och efter 
applåderna smakade det gott 
med kaffe och smörgåsar.

När vi fyllt koffein-
behovet var det dags för 
blomsterutdelning. Årets 
funktionärer kallades upp på 
scenen och tackades med var 
sin blomsterbukett för gott 
arbete under året.

Som vanligt vid våra 
möten avslutades det med 
lottdragning och några gick 
hem med mer än de hade 
med sig dit.

Medlemmarna önskar nu 
lycka till under 2014 med 
alla uppdrag.

Bo Björklund agerade årsmö-
tesordförande i Skepplanda 
bygdegård.

SPF Skepplanda-Hålanda
höll årsmöte

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 13 och fre 14 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

Ute ven en snål januarivind 
när Aktiva Seniorer träffades 
på årets första månads-
möte. Men vad gjorde 
väl det? Görans hjärtliga 
välkomnande och den glada 
musikgruppen KAL gjorde 
att temperaturen snabbt steg 
hos de många besökarna.

KAL var dagen till 
ära förstärkt med Pedda 
Pedersen, gitarrlärare 
på Nordiska. Gruppen 
framför gärna musik med 
anknytning till havet. Idag 
fick vi lyssna till musik av 
Taube i form av Linnéa 
och Frithiof Andersson i 
ett härligt framförande. En 
medryckande Jolly Bob av 
Dahlqvist bjöd oss Pedda 
på. Arne i Boras sköna låt 
om Feskarpôjken fanns 
också med på repertoaren. 
Irländsk musik ligger också 
KAL varmt om hjärtat och 
vi fick ett smakprov även 
på denna genre i form av 
Good bye sweetheart och I 
want to go home.Fantastiskt 

fint sjöng gruppen ännu en 
irländsk melodi a cappella 
då man fått ”kompledigt”. 
Typiskt för dagens många 
skämt som sammanknöt de 
olika musikinslagen.

David Carbe skänker 
sitt gage till SOS barnbyar 
vid en gala den 15 februa-
ri. Dagens insamling gick 
till samma ändamål. Leif 
I informerade om de nya 
anmälningsrutinerna. Rätt 
telefonnummer är viktigt! 
Ändringar mottas av Gö-
ran. Bengt B informerade 
om resor och Bengt M om 
besöket på SAAB:s bilmu-
seum. Kerstin E efterlyste 
nya medlemmar till Merve-
tarna, en grupp som ger och 
tar kunskap. Vivi-Anne S 
berättade om en kommande 
yogaresa till Kroatien.

Den 26 februari har vi 
Föreningsstämma med un-
derhållning av våra Humlor. 
Det är fri entré men anmä-
lan ett måste. 

Inga Isaksson

KAL besökte 
Aktiva Seniorer

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.

Min älskade Maka
Vår kära Mor

Svärmor och Farmor

Monica

Levinsson

* 12 januari 1934

har idag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
21 januari 2014

INGEMAR
LARS, PER
med familjer

Syster Birgitta
Övrig släkt och vänner

Den ro Du länge sökte

Den kom till Dig till slut

Nu borta är bekymmer

Nu får Du vila ut

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
19 februari kl. 13.00
i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 17 februari.

Vår Älskade

Viola Johansson

* 13 september 1929

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Älvängen
31 januari 2014

KARL-IVAN
MARGARETA och

GUNNAR
Anna

Märtha
Karin och Tommy

Alvin, Alicia
STEFAN och HELLE
Camilla och Marko

Simon, Jonatan, Viggo
Anton

Släkt och vänner
 
Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss med 

hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 

själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 

ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 

tillsammans 

Begravningen äger rum
fredagen 21 januari kl.

11.00 i Starrkärrs kapell.
Efter akten inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 18 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

DÖDA

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 12 februari
Surte församlingshem 14.00. ”En tavla berättar så mycket”.
Elise Friman talar om Evald Munk. Fika.

SEURAT
Seurakunta kodilla Surtessä 15/2 kl 13.00 – 17.30.
Sakari Kallionmaa o  Kari Teikari. Suomeska. Terveluloa
Sveriges Ev.lutherska Folmission

Alla är välkomna!

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 6/2 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 9/2 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Anders-
son. Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 18, Ung mässa, Anders-
son. Starrkärrs församlings-
hem kl 16, Filmeftermiddag. 
Filmen vi ska se är ”Mannen 
från Le Havre” av Aki Kau-
rismäki. Film är ett uttryck 
för livstydning. Nästan all 
film handlar om situationer 
då tillvaron ställs på sin 
spets, då livsfrågorna om ont 
och gott, trygghet och för-
nyelse, liv och död infinner 
sig. Att se på film tillsam-
mans och få möjligheten att 
samtala om det man upplevt 
berikar varandras upplevelse 
av vår existens utifrån många 
perspektiv. Tisd 11/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Rådslag. Vi 
tar upp aktualiteter i Nol/
Alafors-distriktet. Alla väl-
komna! Onsd 12/2 Älväng-
ens kyrka kl 19, Taizémässa, 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Välkommen till Starrkärrs 
kyrka för att be för världen, 
församlingen och för oss 
själva. Maila gärna ditt böne-
ämne till: ingela.e.fransson@
svenskakyrkan.se

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 9/2 kl 10, 
Mässa J Imberg. Onsd 12/2 
kl 10, Storcafé. Hålanda 
sönd 9/2 kl 12, Mässa J 
Imberg. S:t Peder sönd 9 
febr kl 10, Gudstjänst R 
Olausson. Tisd 11/2 kl 18, 
Kvällsbibelskola J Imberg. 
Ale-Skövde sönd 9/2 kl 12, 
Gudstjänst R Olausson. 
Tunge, se övriga.

Surte missionsförsamling
Onsd 5/2 kl 15, Onsdags-
träff: Sång och musik med 
Gråbogruppen. Onsd 5/2 
kl 18:30, Tonår. Kalle Kaos. 
Onsd 5/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Sönd 9/2 kl 11, Gudstjänst. 
Hjördis Andersson. Enkelt 
fika. Månd 10/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 12/2 kl 19, Gemensam 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 12/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 

ett aktuellt program.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsdag 5/2 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
9/2 kl 11, Gudstjänst med 
sång. Onsd 12/2 kl 19, 
Ekumenisk bön. Åke Andre-
asson.

Fuxerna-Åsbräcka 
församling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/2 kl 18.30, Spår / 
UpptäckarScout. Onsd 12/2 
kl 18.30, Tonår / Äventy-
rarScout.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Tisd 4/2 kl 8-9, Bön. Onsd 
5/2 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Församlingsledningsmöte. 
Kl 19.30, Smyrnakören 
övar. Torsd 6/2 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Soläng, Lödöse. 
Kl 18.15, Hobby (8-12 år). 
Fred 7 febr kl 19.30, Café#-
GiveAndForgive (åk 7 och 
uppåt). Lörd 8/2 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
9/2 kl 11, Gudstjänst, Håkan 
Rydenblom. Kyrkkaffe. 
Månd 10/2 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 11/2 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Fred 7/2 kl 12, Lunch-
andakt, start för ett böne-
dygn. Lörd 8/2 kl 12, Lun-
chandakt. Sönd 9/2 kl 18, 
Stugmöte i Missionskyrkan. 
Tisd 11/2 kl 10, Tisdagsbön.

Nödinge församling
Sönd 9/2 kl 11, MÄSSA. 
Surte Kyrka Åke Andreas-
son. Kl 17, GUDSTJÄNST. 
Nödinge kyrka Åke Andre-
asson. Tisd 11/2 kl 10, 
GUDSTJÄNST. Nödinge 
servicehus Reine Bäck. Onsd 
12/2 kl 19, EKUMENISK 
BÖN Bohus pingstkyrka.

PREDIKOTURERDÖDATACK

Vi har förlorat vår underbara

Rebecca
Den mest älskade dotter och syster på denna jord.

Var hon än är önskar vi henne allt gott
och att vi får ses i framtiden.

Att förlora en så underbar dotter och syster är så svårt och 
oerhört smärtsamt, obegripligt och galet. Rebecca, du 

starka och underbara som gjorde intryck på alla du mötte 
och som ville så mycket, varför gjorde en olycka ditt liv så 

kort, ja, vi är många som undrar.

När det fasansfulla hände så fick vi ett oerhört stort stöd 
av släkt, vänner, arbetskamrater, grannar m.fl. Det har 

hjälpt oss i familjen med vår saknad och sorg.

Vi vill på detta sätt tacka er alla för blommor, kort, 
presenter och alla minnesgåvor till olika ändamål. Tack 

för all praktisk hjälp, alla samtal, besök och tröstande ord. 
Tack för er omtänksamhet och att ni funnits där för oss 

och varit vårt stöd. Ni har varit underbara.

Hjärtliga tack från 
Sirpa, Leif och Johanna

Min älskade Maka
Vår kära Mor, Mormor

och Gammelmormor

Margot

Adolfsson

* 16 mars 1922

har i dag lämnat oss,
syskon, släkt och vänner

i sorg och saknad.

Alafors
27 januari 2014

RUNE
ASTA och KJELL
YLVA och RALF

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Barnbarnsbarnbarn

Fast Dina steg har

tystnat, finns ändå

ekot kvar

Fast Dina ögon

slocknat, vi alla

minnen har

Vi spar dem i vårt

hjärta, tar fram dem

då och då

Så kommer du för alltid

att vara här ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

28 februari kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
valfri minnesfond.

Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
personalen på

Vikadamm för god
omvårdnad av Margot.

Vår älskade Maka, Mamma 
Svärmor, Mormor och Gamlamormor

Ing-Mari Hägg
* 30 oktober 1930

har i dag lämnat oss.

Älvängen 
25 januari 2014

LENNART 

LENA-MARI och SUNE 
David 

Cornelia, Emanuel, 
Emilia 

Johanna och Mats 
Philip, Anton, Hilda 
Matilda och Tobias 

Elias, Hjalmar 

MAJVOR och TOMAS 
Lina och Fredric 

Alvin, Signe 
Sara och Nicklas 

Melker, Iwa 
Adam och Moa 

Två ögon som är tyst slutna 
Två flitiga händer har lagt sig till ro 
Ett hjärta med omsorg och ömhet 

har slutat att klappa och slå 
Så vilar det vackra förflutna i minnenas helgade bo

Du har knäppt dina händer i bön varje dag 
och nämnt oss alla vid namn, lilla mormor 
Nu är händerna stilla, du vilar i Hans famn 

och du saknas oss så, lilla mormor

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 
21 februari kl. 13.00 i Smyrnakyrkan, Älvängen. 
Efter akten inbjudes till minnesstund i Smyrna- 

kyrkans festlokal. Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå, tel. 0303-33 33 99 eller 

www.alebegravning.se senast tisdagen 18 februari. 
Hedra gärna Ing-Maris minne med en gåva till 

stöd för kvinnor i Kongo, bg. 5945-1278. 
www.hopeinaction.se

Ett stort och varmt tack till personalen på 
Vikadamms tillfälliga boende.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Kära

Solveig Sölvberg

vid hennes bortgång,
för närvaro vid

begravningen, vackra
blommor samt

minnesgåvor vill vi
framföra vårt varma

tack.

CHRIS
KATE med familj

Ing-Mari Hägg, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Lennart 
samt döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Margot Adolfsson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar maken Rune samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

DÖDA TACK
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Monica Levinsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar maken Ingemar, 
söner med familjer samt syster 
som närmast sörjande.

Kerstin Nilsson, Alafors 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar barn med familjer 

samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Viola Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar maken Karl-Ivan, 
barnen Margareta och Stefan 
med familjer som närmast 
sörjande.
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SPF Alebygdens andra 
träff på Backavik, Nödinge 
lockade hela 44 deltagare. 
Lennart Mattson berättade 
om Nödinge förr i tiden. 
Till sin hjälp fick han Siv 

Persson, Eva Tomsic och 
Barbro Larsson. Två av 
de boende på äldreboendet 
hade hörsammat inbjudan. 
Det bör poängteras att alla 
pensionärer är välkomna 
till träffpunkten. Nästa träff 
är den 11 februari, även då 
på Backavik. Då handlar 
det om gamla original i 
Nödinge. Den 25 februari 
träffas vi på Backa. 

Lennart Mattsson

Träffpunkt SPF 
Backavik populär

 Den 30 januari hade SPF 
Skepplanda-Hålanda sitt 
årsmöte i Skepplanda byg-
degård.Det var ett välbesökt 
möte med cirka 150 med-
lemmar närvarande. Som 
vanligt hade valberedningen 
gjort klart alla förslag till de 
olika valen.

En sådan valberedning 
hjälper till att alla vågar 
komma till mötet, ingen 
“riskerar” att bli invald utan 
att den är förberedd.

Ordförande Laila 
Johansson hälsade alla väl-
komna och förklarade mötet 
öppnat. Parentation hölls 
över de medlemmar som 
avlidit under året, det tändes 
ett ljus för var och en och en 
tyst minut hölls.

Till ordförande för 
mötet valdes Bo Björklund 
vilken klubbade igenom 
dagordningen med bravur. 
Vid protokollet satt Gerd 
Jonasson som nog fick vara 
snabb med pennan för att få 
med allt.

Till 2014 års styrelse 
valdes följande: Ordförande: 
Laila Johansson. Övriga 
ledamöter: Åke Larsson, 
Olle Magnusson, Katarina 
Johansson, Rolf Ivars-
son, Gerhard Andersson, 
Thorsten Johansson, 
Mona Svensson, Gerd 
Jonasson och Lisbeth 
Bengtsson.

Efter övriga val lämnades 
ordet fritt för övriga frågor, 
då allt varit väl förberett 
blev det inte några sådana. 
Mötets ordförande, Bo 
Björklund; överlämnade 
klubban till föreningens 

ordförande som förklarade 
årsmötet avslutat samt tack-
ade Bo för ett väl genomfört 
ordförandeskap och över-
lämnade en blomma .

Lilian Skattberg väl-
komnades upp på scenen 
för att underhålla oss innan 
kaffet. Lilian läste egna 
fyndiga dikter och berättade 
historier ur vardagslivet.

Det blev en skrattfylld 
och givande stund och efter 
applåderna smakade det gott 
med kaffe och smörgåsar.

När vi fyllt koffein-
behovet var det dags för 
blomsterutdelning. Årets 
funktionärer kallades upp på 
scenen och tackades med var 
sin blomsterbukett för gott 
arbete under året.

Som vanligt vid våra 
möten avslutades det med 
lottdragning och några gick 
hem med mer än de hade 
med sig dit.

Medlemmarna önskar nu 
lycka till under 2014 med 
alla uppdrag.

Bo Björklund agerade årsmö-
tesordförande i Skepplanda 
bygdegård.

SPF Skepplanda-Hålanda
höll årsmöte

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 13 och fre 14 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

Ute ven en snål januarivind 
när Aktiva Seniorer träffades 
på årets första månads-
möte. Men vad gjorde 
väl det? Görans hjärtliga 
välkomnande och den glada 
musikgruppen KAL gjorde 
att temperaturen snabbt steg 
hos de många besökarna.

KAL var dagen till 
ära förstärkt med Pedda 
Pedersen, gitarrlärare 
på Nordiska. Gruppen 
framför gärna musik med 
anknytning till havet. Idag 
fick vi lyssna till musik av 
Taube i form av Linnéa 
och Frithiof Andersson i 
ett härligt framförande. En 
medryckande Jolly Bob av 
Dahlqvist bjöd oss Pedda 
på. Arne i Boras sköna låt 
om Feskarpôjken fanns 
också med på repertoaren. 
Irländsk musik ligger också 
KAL varmt om hjärtat och 
vi fick ett smakprov även 
på denna genre i form av 
Good bye sweetheart och I 
want to go home.Fantastiskt 

fint sjöng gruppen ännu en 
irländsk melodi a cappella 
då man fått ”kompledigt”. 
Typiskt för dagens många 
skämt som sammanknöt de 
olika musikinslagen.

David Carbe skänker 
sitt gage till SOS barnbyar 
vid en gala den 15 februa-
ri. Dagens insamling gick 
till samma ändamål. Leif 
I informerade om de nya 
anmälningsrutinerna. Rätt 
telefonnummer är viktigt! 
Ändringar mottas av Gö-
ran. Bengt B informerade 
om resor och Bengt M om 
besöket på SAAB:s bilmu-
seum. Kerstin E efterlyste 
nya medlemmar till Merve-
tarna, en grupp som ger och 
tar kunskap. Vivi-Anne S 
berättade om en kommande 
yogaresa till Kroatien.

Den 26 februari har vi 
Föreningsstämma med un-
derhållning av våra Humlor. 
Det är fri entré men anmä-
lan ett måste. 

Inga Isaksson

KAL besökte 
Aktiva Seniorer

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.

Min älskade Maka
Vår kära Mor

Svärmor och Farmor

Monica

Levinsson

* 12 januari 1934

har idag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
21 januari 2014

INGEMAR
LARS, PER
med familjer

Syster Birgitta
Övrig släkt och vänner

Den ro Du länge sökte

Den kom till Dig till slut

Nu borta är bekymmer

Nu får Du vila ut

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
19 februari kl. 13.00
i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 17 februari.

Vår Älskade

Viola Johansson

* 13 september 1929

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Älvängen
31 januari 2014

KARL-IVAN
MARGARETA och

GUNNAR
Anna

Märtha
Karin och Tommy

Alvin, Alicia
STEFAN och HELLE
Camilla och Marko

Simon, Jonatan, Viggo
Anton

Släkt och vänner
 
Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss med 

hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 

själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 

ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 

tillsammans 

Begravningen äger rum
fredagen 21 januari kl.

11.00 i Starrkärrs kapell.
Efter akten inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 18 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

DÖDA

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 12 februari
Surte församlingshem 14.00. ”En tavla berättar så mycket”.
Elise Friman talar om Evald Munk. Fika.

SEURAT
Seurakunta kodilla Surtessä 15/2 kl 13.00 – 17.30.
Sakari Kallionmaa o  Kari Teikari. Suomeska. Terveluloa
Sveriges Ev.lutherska Folmission

Alla är välkomna!

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 6/2 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 9/2 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Anders-
son. Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 18, Ung mässa, Anders-
son. Starrkärrs församlings-
hem kl 16, Filmeftermiddag. 
Filmen vi ska se är ”Mannen 
från Le Havre” av Aki Kau-
rismäki. Film är ett uttryck 
för livstydning. Nästan all 
film handlar om situationer 
då tillvaron ställs på sin 
spets, då livsfrågorna om ont 
och gott, trygghet och för-
nyelse, liv och död infinner 
sig. Att se på film tillsam-
mans och få möjligheten att 
samtala om det man upplevt 
berikar varandras upplevelse 
av vår existens utifrån många 
perspektiv. Tisd 11/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Rådslag. Vi 
tar upp aktualiteter i Nol/
Alafors-distriktet. Alla väl-
komna! Onsd 12/2 Älväng-
ens kyrka kl 19, Taizémässa, 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Välkommen till Starrkärrs 
kyrka för att be för världen, 
församlingen och för oss 
själva. Maila gärna ditt böne-
ämne till: ingela.e.fransson@
svenskakyrkan.se

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 9/2 kl 10, 
Mässa J Imberg. Onsd 12/2 
kl 10, Storcafé. Hålanda 
sönd 9/2 kl 12, Mässa J 
Imberg. S:t Peder sönd 9 
febr kl 10, Gudstjänst R 
Olausson. Tisd 11/2 kl 18, 
Kvällsbibelskola J Imberg. 
Ale-Skövde sönd 9/2 kl 12, 
Gudstjänst R Olausson. 
Tunge, se övriga.

Surte missionsförsamling
Onsd 5/2 kl 15, Onsdags-
träff: Sång och musik med 
Gråbogruppen. Onsd 5/2 
kl 18:30, Tonår. Kalle Kaos. 
Onsd 5/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Sönd 9/2 kl 11, Gudstjänst. 
Hjördis Andersson. Enkelt 
fika. Månd 10/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 12/2 kl 19, Gemensam 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 12/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 

ett aktuellt program.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsdag 5/2 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
9/2 kl 11, Gudstjänst med 
sång. Onsd 12/2 kl 19, 
Ekumenisk bön. Åke Andre-
asson.

Fuxerna-Åsbräcka 
församling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/2 kl 18.30, Spår / 
UpptäckarScout. Onsd 12/2 
kl 18.30, Tonår / Äventy-
rarScout.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Tisd 4/2 kl 8-9, Bön. Onsd 
5/2 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Församlingsledningsmöte. 
Kl 19.30, Smyrnakören 
övar. Torsd 6/2 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Soläng, Lödöse. 
Kl 18.15, Hobby (8-12 år). 
Fred 7 febr kl 19.30, Café#-
GiveAndForgive (åk 7 och 
uppåt). Lörd 8/2 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
9/2 kl 11, Gudstjänst, Håkan 
Rydenblom. Kyrkkaffe. 
Månd 10/2 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 11/2 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Fred 7/2 kl 12, Lunch-
andakt, start för ett böne-
dygn. Lörd 8/2 kl 12, Lun-
chandakt. Sönd 9/2 kl 18, 
Stugmöte i Missionskyrkan. 
Tisd 11/2 kl 10, Tisdagsbön.

Nödinge församling
Sönd 9/2 kl 11, MÄSSA. 
Surte Kyrka Åke Andreas-
son. Kl 17, GUDSTJÄNST. 
Nödinge kyrka Åke Andre-
asson. Tisd 11/2 kl 10, 
GUDSTJÄNST. Nödinge 
servicehus Reine Bäck. Onsd 
12/2 kl 19, EKUMENISK 
BÖN Bohus pingstkyrka.

PREDIKOTURERDÖDATACK

Vi har förlorat vår underbara

Rebecca
Den mest älskade dotter och syster på denna jord.

Var hon än är önskar vi henne allt gott
och att vi får ses i framtiden.

Att förlora en så underbar dotter och syster är så svårt och 
oerhört smärtsamt, obegripligt och galet. Rebecca, du 

starka och underbara som gjorde intryck på alla du mötte 
och som ville så mycket, varför gjorde en olycka ditt liv så 

kort, ja, vi är många som undrar.

När det fasansfulla hände så fick vi ett oerhört stort stöd 
av släkt, vänner, arbetskamrater, grannar m.fl. Det har 

hjälpt oss i familjen med vår saknad och sorg.

Vi vill på detta sätt tacka er alla för blommor, kort, 
presenter och alla minnesgåvor till olika ändamål. Tack 

för all praktisk hjälp, alla samtal, besök och tröstande ord. 
Tack för er omtänksamhet och att ni funnits där för oss 

och varit vårt stöd. Ni har varit underbara.

Hjärtliga tack från 
Sirpa, Leif och Johanna

Min älskade Maka
Vår kära Mor, Mormor

och Gammelmormor

Margot

Adolfsson

* 16 mars 1922

har i dag lämnat oss,
syskon, släkt och vänner

i sorg och saknad.

Alafors
27 januari 2014

RUNE
ASTA och KJELL
YLVA och RALF

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Barnbarnsbarnbarn

Fast Dina steg har

tystnat, finns ändå

ekot kvar

Fast Dina ögon

slocknat, vi alla

minnen har

Vi spar dem i vårt

hjärta, tar fram dem

då och då

Så kommer du för alltid

att vara här ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

28 februari kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
valfri minnesfond.

Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
personalen på

Vikadamm för god
omvårdnad av Margot.

Vår älskade Maka, Mamma 
Svärmor, Mormor och Gamlamormor

Ing-Mari Hägg
* 30 oktober 1930

har i dag lämnat oss.

Älvängen 
25 januari 2014

LENNART 

LENA-MARI och SUNE 
David 

Cornelia, Emanuel, 
Emilia 

Johanna och Mats 
Philip, Anton, Hilda 
Matilda och Tobias 

Elias, Hjalmar 

MAJVOR och TOMAS 
Lina och Fredric 

Alvin, Signe 
Sara och Nicklas 

Melker, Iwa 
Adam och Moa 

Två ögon som är tyst slutna 
Två flitiga händer har lagt sig till ro 
Ett hjärta med omsorg och ömhet 

har slutat att klappa och slå 
Så vilar det vackra förflutna i minnenas helgade bo

Du har knäppt dina händer i bön varje dag 
och nämnt oss alla vid namn, lilla mormor 
Nu är händerna stilla, du vilar i Hans famn 

och du saknas oss så, lilla mormor

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 
21 februari kl. 13.00 i Smyrnakyrkan, Älvängen. 
Efter akten inbjudes till minnesstund i Smyrna- 

kyrkans festlokal. Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå, tel. 0303-33 33 99 eller 

www.alebegravning.se senast tisdagen 18 februari. 
Hedra gärna Ing-Maris minne med en gåva till 

stöd för kvinnor i Kongo, bg. 5945-1278. 
www.hopeinaction.se

Ett stort och varmt tack till personalen på 
Vikadamms tillfälliga boende.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Kära

Solveig Sölvberg

vid hennes bortgång,
för närvaro vid

begravningen, vackra
blommor samt

minnesgåvor vill vi
framföra vårt varma

tack.

CHRIS
KATE med familj

Ing-Mari Hägg, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Lennart 
samt döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Margot Adolfsson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar maken Rune samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

DÖDA TACK
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Monica Levinsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar maken Ingemar, 
söner med familjer samt syster 
som närmast sörjande.

Kerstin Nilsson, Alafors 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar barn med familjer 

samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Viola Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar maken Karl-Ivan, 
barnen Margareta och Stefan 
med familjer som närmast 
sörjande.



Christina Haavisto
Grattis på din födelsedag

5/2 2014 önskar
Robert, Evelina, Sofie 
samt Inger och Leif

Alexander
fyller 6 år den 1 februari
Grattis på födelsedagen

önskar Morfar & Mormor!

Grattis på 50-årsdagen!
Vi älskar dig Mamma!

Puss och kram 
Dina döttrar med familj 

Grattis till våran älskade
Joel

som fyller år den 7/2
Många kramar

Mamma & Pappa, Emma, 
Mormor & Morfar

Grattis till
våran älskling

Eric
på hans 4-årsdag den 2/2
önskar Mamma, Pappa, 

Minh och mormor

Grattis Malin
på 10-årsdagen 11/2

önskar
Mamma, Pappa, Agnes, 

Mormor, Morfar

Oscar Johannesson
7 år den 6/2

Grattis från hela släkten

Grattis till vår goa Uma på 
10-årsdagen den 11 februari

från Maria o Arturo 
Esperanza, Johanna 

farmor o farfar

Grattis Julia som fyller  
4 år den 9 februari och  

Anton som fyller  
1 år den 19 februari

Grattiskramar
från Mormor & Morfar

Julia
fyller 4 år den 9 februari. 

Grattiskramar från Mosterfin!

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
Torr Svensk Björkved, 60 liters 
säck 100.-. Fri leverans inom 
Ale kommun
tel. 0706-59 50 84

Sandspridare Fjärås 
700/1500. Vikplog Holm 2.80. 
Spannmålskross Mårtensson. 
Konstgödselspridare 600 l.
tel. 0703-73 52 71

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

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

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

Boka bord till loppis söndag 
den 2/3 på repslagarmu-
seet till
fotoarkiv@repslagarbanan.se
tel. 0303-749910

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

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

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

GRATTIS

Officiant Renny Olausson, Organist och solist Peter Cor-
neliusson, Cellist min broder Carl-Hugo, Kyrkvaktmäs-
tare Anders Nilsson, Ale Älvdalens begravningsbyrå, Älv-
blomman, Kock Malin med personal, Stort Tack för mycket 
fin hjälp i samband med min älskade Urbans begravning. 
Begravningen blev mycket ljus och vacker, tack vare Er. En 
stor kram till Er alla.

Annica

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.

Sonja Andersson

UNDANBEDES

Ger vi Helena Olsson som tillsammans med våra föräldrar 
fixade allt så bra när vi spelade SM i Finspång.

Kramar från Skepplanda BTK F98/00

VECKANS ROS
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Christina Haavisto
Grattis på din födelsedag

5/2 2014 önskar
Robert, Evelina, Sofie 
samt Inger och Leif

Alexander
fyller 6 år den 1 februari
Grattis på födelsedagen

önskar Morfar & Mormor!

Grattis på 50-årsdagen!
Vi älskar dig Mamma!

Puss och kram 
Dina döttrar med familj 

Grattis till våran älskade
Joel

som fyller år den 7/2
Många kramar

Mamma & Pappa, Emma, 
Mormor & Morfar
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Grattis Malin
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7 år den 6/2
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Esperanza, Johanna 

farmor o farfar

Grattis Julia som fyller  
4 år den 9 februari och  
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1 år den 19 februari

Grattiskramar
från Mormor & Morfar

Julia
fyller 4 år den 9 februari. 
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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
Torr Svensk Björkved, 60 liters 
säck 100.-. Fri leverans inom 
Ale kommun
tel. 0706-59 50 84

Sandspridare Fjärås 
700/1500. Vikplog Holm 2.80. 
Spannmålskross Mårtensson. 
Konstgödselspridare 600 l.
tel. 0703-73 52 71

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

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

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

Boka bord till loppis söndag 
den 2/3 på repslagarmu-
seet till
fotoarkiv@repslagarbanan.se
tel. 0303-749910

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

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

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

GRATTIS

Officiant Renny Olausson, Organist och solist Peter Cor-
neliusson, Cellist min broder Carl-Hugo, Kyrkvaktmäs-
tare Anders Nilsson, Ale Älvdalens begravningsbyrå, Älv-
blomman, Kock Malin med personal, Stort Tack för mycket 
fin hjälp i samband med min älskade Urbans begravning. 
Begravningen blev mycket ljus och vacker, tack vare Er. En 
stor kram till Er alla.

Annica

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.

Sonja Andersson

UNDANBEDES

Ger vi Helena Olsson som tillsammans med våra föräldrar 
fixade allt så bra när vi spelade SM i Finspång.

Kramar från Skepplanda BTK F98/00
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En hel grillad kyckling
Gäller mot kupong, t o m 9/2-2014
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PROVTRÄNA GRATIS

EN GÅNG/PERSON/ÅR

MEDTAG ANNONSTRÄNING
FÖR ALLA!
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299KR/MÅN
12 MÅN AG

BONUSPAKET PÅ KÖPET!

Teckna före 31 mars och få ett 
startpaket värde 3428 kr.

 Sportväska, vattenflaska,
 fem give-away-cards, 

PT-check 500 kr, respass 
samt sol & massagekort.

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

VÄSKA INGÅR!
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL!

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


