
Alependeln 
–hur blev det?

Gatukök rivs när 
Älvängen  utvecklas

NSK:s damer
förlorade hemma

Hur påverkas landsbygden av Svenska Kraftnäts planerade kraftledning? Frågorna var många på informationsmötet i Med-
borgarhuset i Alafors i onsdags kväll.
HuHurr påpåveverkrkasas llanandsdsbybygdgdenen aavv SvSvenenskskaa KrKrafaftntnätätss plplananereradadee krkrafaftltlededniningng?? FrFrågågorornana vvarar mmånångaga ppåå

Många frågor till 
Svenska Kraftnät 
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www.axums.se
Åter i lager!
Locktång från Babyliss  
                       - Curl secret
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             - Cu

12912929

Säkra siffror till fast pris!

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

Förr: 256.400:- Nu: 199.900:-  

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

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

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

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

gåvor och godsaker
hjärtegoda

Gäller 12/2–16/2

ROSOR
10-pack. 50cm, 

Finns i flera olika färger.

/st

Alla hjärtans dag!

INGA
arbetslösa 

aleungdomar

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

– Nollvision nu!

Här hittar  
Du gåvan till 
din hjärtevän

Hos oss finner Du även Cambridge.
Perfekt för 5:2 dieten!

Hjärtligt välkommen
/Helen & Pernilla



Svenska Kraftnät 
informerade i onsdags 
berörda alebor om vilka 

alternativ som utreds för en 
ny 400 kV-ledning mellan 
Skogssäter i Trollhättan och 
Stenkullen i söder. Det blir 
enligt det alternativ som 
känns som huvudförslaget  
ledningsgata på ca 90 meter 
som går genom fem kommu-
ner, däribland Ale och Lilla 
Edet. Över 300 personer 
mötte upp i Medborgar-
huset. Deras protester är i 
samklang med kommunled-
ningens samlade årsikt, men 
vad spelar då detta för roll? 
Vad väger tyngst? Riksintres-
sen eller ett i sammanhanget 
fåtal kommuners vädjan och 
intrånget hos ett hundratal 
fastighetsägare?

Jag hyser stor respekt 
för riksintressen, men det 
betyder ju inte samtidigt att 
det får användas som argu-
ment för huvudlösa beslut. 
Alternativ måste alltid utre-
das och i detta fall föreslås att 
den luftburna ledningsgatan 
istället ska grävas ner. Omöj-
ligt säger Svenska Kraftnät 
samtidigt som förslagställar-
na berättar om att världens 
längsta likströmsledning pre-
cis är nedgrävd mellan Norge 
och Holland, sträcka 58 mil. 
Resultat; mycket lyckat. Mel-
lan Värnamo och Lyby gräver 
Skanska, i projektet Sydväst-
länken, ner en likströmskabel 
som blir 18,5 mil lång. Den 
nedgrävda sträckan blir värl-

dens längsta på land. Mellan 
Gråbo och Trollhättan är av-
ståndet 8 mil. Problemet är 
enligt Svenska Kraftnät att 
det i nämnda fall handlar om 
likström och att det som nu 
planeras är ledningar för väx-
elström. Frågan är då om det 
är en tillräcklig ursäkt. Efter-
som det uppenbarligen har 
fungerat att använda likström 
på vissa håll är det kanske 
möjligt även här? Hur noga 
har frågan utretts? Att gräva 
ner en växelströmskabel en 
längre sträcka innebär enligt 
Svenska Kraftnät en stor ef-
fektförlust, men vad är en 
lång sträcka? Kan man gräva 
ner vissa delar av sträckan 
för att rädda ett antal hushåll 
och fastigheter? Har Svenska 
Kraftnät redan bestämt sig? 
Är samråden med ortsbor 
och kommuner bara en del av 
spelet? 

Jag förstår att det väcks 
lika många frågor som för-
akt. Tänk dig själv att via ett 
brev informeras om att en 
ny kraftledning ska kliva in 
på tomten, att värdet på ditt 
boende riskerar att halveras 
om du trots allt väljer att 
bo kvar eller att kraft-
ledningen hamnar mitt 
i vardagsrummet och 
helt sonika tvingar dig 
att flytta. Hur man än 
vänder och vrider på det 
här så känns både kom-
munen och de enskilda 
medborgarna väldigt små 
i förhållande till det statli-

ga verket och dess intressen. 
Har de väl bestämt sig drar 
de sig knappast undan, men 
kan de gräva ner sig istället 
för att via en luftburen led-
ning ständigt göra sig på-
mind hade vi lättare kunnat 
acceptera deras dominanta 
ställning...

Ale kommun engagerade 
och informerade medlem-
marna i Älvängens företagar-
förening om centrumutveck-
lingen. För oss som varit med 
de senaste 15 åren var det 
inte mycket nytt. Det hand-
lar mer om att man väcker 
liv i gamla planer. Frågan 
är när de ska realiseras. Det 
pratas också om vilka verk-
tyg som ska användas för att 
göra orterna mer attraktiva. 
Fontäner, statyer? Spara den 
frågan och se till att få fart på 
byggnationen av bostäder. 
Det är fler plånböcker som 

hela Ale behöver. 

Riksintresse som hotar

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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VECKA 07         NUMMER 06|02 LEDARE

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

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

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

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

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

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

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

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

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser  
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
print och digitala medier såsom film och 
hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov 
inom reklam och marknadsföring ska behöva 
vända sig någon annanstans än till just 
lokaltidningen.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.
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ÅRSMÖTE
måndag 10 mars kl 18:30

i församlingshemmet i Skepplanda.

Välkomna! 
/Styrelsen

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

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

ÅRSMÖTE
Söndag 23/2 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Boka nu!

Mer än bara lokaltidning

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

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Söndag 9 mars

Surte Bandys klubbstuga  
på Alex väg i Bohus

MHF/U kl 17.00

ALE Trial Klubb kl 17.30

Välkomna, Styrelsen

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

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00
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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 
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Distribution 
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Posten (företag & kontor)
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Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
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utan skriftligt medgivande. För fel i annons 
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En villabrand inträffade i Nygård vid 10.30-tiden på fre-
dagen. Branden uppstod i ett sovrum och kunde begränsas 
till just detta rum. Två personer befann sig i huset, men 
båda lyckades ta sig ut. En av dem fördes till sjukhus med 
eventuella rökskador. Räddningstjänsten i Lilla Edet ryckte 
ut för att släcka elden, som tämligen snabbt var under 
kontroll.                                           Text: Jonas Andersson

Villabrand i Nygård
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ALAFORS. Oro och frus-
tration.

Protesterna är starka 
mot den nya kraft-
ledning som planeras 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen och som i så 
fall kommer att skära 
genom Ale kommun.

– Det är en tuff si-
tuation, säger Tommy 
Carlsson, ordförande i 
den aktionsgrupp som 
har bildats i Ale.

I onsdags kallade Svenska 
Kraftnät till ett andra sam-

rådsmöte i Medborgarhuset 
med anledning av att infor-
mera om projektet och sam-
tidigt få in synpunkter på 
de utredningsområden som 
finns för den planerade luft-
ledningen genom fem väst-
svenska kommuner.

– Stamnätet för el be-
höver förstärkas. Det är en 
viktig ledning, säger Olof 
Klingvall, pressekreterare 
på Svenska Kraftnät.

Tittar brett
På tisdagen genomfördes ett 
liknande samrådsmöte i Le-
rum och på torsdagen var det 
invånarna i Lilla Edet som 
fick säga sitt.

– Vi vill få in ett så bra 
underlag som möjligt från 

markägare, föreningar och 
andra organisationer som 
verkar i området. Vårt mål är 
att bygga en ledning som är 
bäst ur så många perspektiv 
som möjligt. Därför tittar 

vi brett. Det är invånarna 
som bor här som känner till 
de lokala förutsättningarna. 
Vi sammanställer alla syn-
punkter som kommer in. 
Synpunkterna ska vara oss 
tillhanda senast den 21 mars, 
säger Olof Klingvall och till-
lägger:

– Nästa steg blir att ta 
fram en miljökonsekvensbe-
skrivning och därefter göra 
en ansökan till Energimark-
nadsinspektionen om att få 
bygga en ledning.

Motståndarna till en ny 
luftburen kraftledning är 
många. Ale kommun har 
tagit ställning i frågan och 
anser att befintlig lednings-
gata ska användas alternativt 
att den nya ledningen blir en 
jordkabel. Den idén avfärdar 
dock Svenska Kraftnät.

– Med växelström kan 
man bara gräva ner ledning-
en väldigt korta sträckor, an-
nars förlorar man i stort sett 
all effekt, säger Olof Kling-
vall.

Har förståelse
Närmare 300 personer tog 
del av onsdagskvällens sam-
rådsmöte som tillika var ett 
öppet hus där representanter 
från Svenska Kraftnät fanns 
på plats för att dels ge en 
nulägesrapport, dels svara på 
frågor från allmänheten.

– Vi har förståelse för den 
oro som berörda invånare 
känner, säger Olof Klingvall

Tommy Carlsson och 

övriga i aktionsgruppen är 
glada för det stöd som kom-
munen ger uttryck för. Hu-

ruvida motståndet hjälper 
när riksintressen ska ställas 
mot enskilda kommuners 
särintressen återstår att se.

– Naturligtvis känner vi 
en viss förtvivlan, men vi ger 
definitivt inte upp vår kamp. 
De experter som vi har ta-
lat med utesluter inte att en 
nedgrävd likströmsledning 
skulle vara en möjlig lös-
ning. Nummer två är annars 
att se över möjligheterna till 
en alternativ dragning, säger 
Tommy.

– Det är många som lever 
i oro just nu. Någonstans 
mellan 50 och 100 fastighe-
ter berörs av den nu utmåla-
de ledningskorridoren. Alla 
kommer givetvis inte att bli 
föremål för inlösen, men hur 
känns det att bli granne med 
en kraftledning? Värdet på 
huset minskar samt att bo-
ende- och livsmiljön påver-
kas radikalt, avslutar Tommy 
Carlsson.

Tommy Carlsson från Sannum leder den aktionsgrupp som har bildats i Ale med anled-
ning av den planerade kraftledningen. Här i samspråk med LRF-konsult Erik Einarsson 
och Birgit Jönsson från LRF Västra Sverige.

Representanter från Svenska Kraftnät fanns på plats i Medborgarhuset i onsdags kväll för att svara på allmänhetens 
frågor.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Svenska Kraftnät bjöd in till nytt samrådsmöte

Starka protester 
mot ny kraftledning

i Medborgarhuset, Alafors 
den 10 mars 2014  kl 19.00
På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
årsberättelse, bokslut och vägavgift samt framläggande  

av debiteringslängd 2014 och fastställande av  
förfallodag för debitering 2014-04-30

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga  
14 dagar före årsstämman på Tempo i Nol.

www.nol-alaforsvagforening.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari 2014 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 
449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

Stärk Västra Götaland på den 
internationella kulturscenen
– sök resestipendium från regionens kulturnämnd

Bor du i Västra Götaland 
och arbetar med kultur? 
Då kan du söka Västra 
Götalandsregionens 
resestipendium. Stipendierna 
kan delfinansiera 
resor som stödjer och 
utvecklar internationella 
kultursamarbeten som 
bedöms stärka Västra 
Götalandsregionen i ett internationellt perspektiv.

Din ansökan ska vara oss till handa senast 17 mars.

Läs mer om våra kriterier och hur du söker på:  
www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendier

Olof Klingvall, pressekrete-
rare på Svenska Kraftnät.

Någonstans 
mellan 50 och 
100 fastigheter 
berörs av den 

nu utmålade lednings-
korridoren. Alla kommer 
givetvis inte att bli före-
mål för inlösen, men hur 
känns det att bli granne 
med en kraftledning?
TOMMY CARLSSON
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LILLA EDET. Förslaget 
om att lägga ner Ting-
bergsskolans högstadi-
um möter massiv kritik 
från barn och föräldrar i 
Lödöse.

I tisdags genomfördes 
en protestaktion utan-
för kommunhuset där 
politiker från de olika 
partierna skulle till att 
sammanträda.

Uppskattningsvis 400 
personer framförde 
sitt tydliga budskap till 
beslutsfattarna:

– Vi vill ha skolan 
kvar!

Med facklor och plakat kan-
trade föräldrar och barn 
trappan upp till kommunhu-
set där de politiska partierna 
från majoriteten och opposi-
tionen samlats för överlägg-
ningar på tisdagskvällen. Be-
slut i frågan låter dock vänta 
på sig till den 27 februari. 
Den enade motståndsrörel-
sen från Lödöse tar emeller-
tid alla chanser att framföra 
sitt missnöje mot det förslag 
som framförts om att eventu-
ellt lägga ned Tingbergssko-
lans högstadium.

– Nu får det vara nog med 
urholkningen av Lödöse. Vi 
flyttade från Sävedalen till 
Lödöse för tio år sedan, som 
då det var ett samhälle och 
en kommun som tycktes vär-
na sina medborgare. På den 
tiden fanns det all tänkbar 
service på orten, bland annat 
vårdcentral, folktandvård och 
så vidare. Genom att lägga 
ned högstadiet tar man död 
på det lilla som finns kvar. Jag 
fattar ärligt talat inte hur de 
tänker, säger Benita Heed, 
engagerad förälder som har 

barn i årskurs 7 på Ting-
bergsskolan.

– Det råder ingen som 
helst tvekan om att vi kom-
mer att kämpa så mycket det 
bara går för att skolan ska få 
vara kvar. Det vore förödan-
de för Lödöses utveckling om 
politikerna fattade beslut om 
att lägga ned högstadiet, sä-
ger Benita till lokaltidningen.

Fantastisk respons
Anna Chorell, som har 
lett upproret på Facebook 
och som ingår i den föräld-
ragrupp som bildats för att 
rädda Tingbergsskolans hög-
stadium, var extremt nöjd 
med hur tisdagskvällen pro-

tesaktion förlöpte.
– Vilken fantastiskt re-

spons! Att det kom så många 
föräldrar och barn visar vil-
ket oerhört engagemang det 
finns och hur viktig frågan är. 
Politikerna är till för folket 
och nu vet alla partier hur vi 
ser på saken.

Jörgen Andersson (C), 
Peter Spjuth (V) och Peder 
Engdahl (M) tog alla tillfäl-
let i akt att säga några ord 
till den samlade folkmassan. 
Sist men inte minst kom även 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) ut på trappan 
sedan Lödöseborna skande-
rat: ”Ingemar kom ut! – Inge-
mar kom ut!”.

– Det finns inte så mycket 
att säga i nuläget, vi får se vad 
diskussionerna leder fram till, 
förklarade Ingemar kort.

Anna Chorell tyckte ändå 
att manifestationen gav en 
strimma hopp inför det be-
slut som ska fattas i utbild-
ningsnämnden om ett par 
veckor.

– Jag hoppas verkligen att 
politikerna tar sitt förnuft till 
fånga och låter vår högstadie-
skola vara kvar. För oss som 
bor i Lödöse är det en själv-
klarhet!

Uppskattningsvis 400 personer, föräldrar och barn från Lödöse, 
slöt upp i den protestaktion som genomfördes utanför kommunhu-
set i Lilla Edet på tisdagskvällen.

Politikern John Nordling (S) mötte Benita Heed, förälder med barn på Tingbergsskolan. Hon framförde 
sina argument varför högstadiet i Lödöse måste få leva vidare.

Unga som gamla deltog i demonstrationen. Budskapet till politiker-
na var tydligt.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) fick bemöta folkmassans 
högljudda kritik mot förslaget att lägga ned Tingbergsskolans hög-
stadium.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

”Vi vill ha 
skolan kvar”

Lödösebor i protestaktion:

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS HÄGERS GRÄND 1 BOAREA CA 109 M² / 4 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR AVGIFT 4 947 KR/MÅN
VISAS SÖ 16/2 13.00-14.00 RING OCH BOKA MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

BR-VILLA  4 ROK - NÖDINGE
Välkommen till detta trevliga enplanshus i populära Backa.
Ett modernt boende som passar såväl gammal som ung!



VECKA 07         NUMMER 06|04

ANSÖK NU!
Webbansökan är öppen t o m 12 mars

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information
om utbildningar och kontaktuppgifter. Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök www.grvux.se

Vi finns i  
Ale Gymnasium

Samma plats,  
samma  

utbud

www.ale.se

K om v u x

LILLA EDET. Förslaget 
om att lägga ner Ting-
bergsskolans högstadi-
um möter massiv kritik 
från barn och föräldrar i 
Lödöse.

I tisdags genomfördes 
en protestaktion utan-
för kommunhuset där 
politiker från de olika 
partierna skulle till att 
sammanträda.

Uppskattningsvis 400 
personer framförde 
sitt tydliga budskap till 
beslutsfattarna:

– Vi vill ha skolan 
kvar!

Med facklor och plakat kan-
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på sig till den 27 februari. 
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engagerad förälder som har 
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– Det finns inte så mycket 
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förklarade Ingemar kort.
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att manifestationen gav en 
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slöt upp i den protestaktion som genomfördes utanför kommunhu-
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sina argument varför högstadiet i Lödöse måste få leva vidare.
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På gång

Februari

18
TISDAG

14.00 Prova på och tipsa

ANDROID!

Februari

25
TISDAG

14.00 visning

Februari

13–14
TOR-FRE

Slå rep med Bernt

Kl 11.00 –17.00.
Materialkostnad 30 kr. 

Februari

13–14
TOR-FRE

Barnfilmklubb
Pippi på de sju haven  
Tors 13 februari kl 10.00
Legender från Övärlden 
Fred 14 februari kl 10.00

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

Digitala tisdagar i februari

0303-33 02 16 eller 
bibliotek@ale.se

Massor av aktiviteter vecka 7

Februari

13
TORSDAG

Träffa en dykare

Kl 10.00. Passar 6-9 år. Fri entré men för-
anmälan till Surte bibliotek 0303-330171.

From 2014-01-05 

 

Älvängens aktivitetshus. (Carlmarks väg 4) 
 

Tisdagen 4/3  kl 14–16

 
Torsdagen 20/3  kl 18.30 – 20.30. 

Anmälan till:
Ann-Marie Thunberg

Marita Olsson

kommun.

0303-33 00 00

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.
Måndagen den 24 februari 2014 kl 18.00 i  
Medborgarhuset, Alafors.

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet
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Torsdag 20 februari kl 19
Folkets hus i Nol

Välkomna!

BOHUS. Surte Bandyklubb mår bra 
igen.

Bättre än på länge om sanningen 
ska fram.

Det framkom när Handelsbanken 
stod som värd för ett frukostmöte för 
företagare på Paradisgården vid Ale 
Arena i onsdags.

Surte Bandyklubbs ordförande Calle Ahl-
gren berättade att verksamheten idag omfat-
tar tio lag och att skridskoskolan för de allra 
minsta är populärare än någonsin med mer 
än 100 aktiva barn. På uppdrag av Ale kom-
mun sköter klubben också Ale Arena, som 
innebär tre heltidstjänster och en deltid. En 
av dem är kanslisten Ingvar Janebrink.

– Just nu mår föreningen väldigt bra. Det 
är ordning och reda. Vi kan ägna oss åt det 
som är roligt, bandy. Vi slipper vara oroliga 
för att hämta posten, säger han till lokaltid-
ningen och hänvisar till tiden då kravbreven 
tog över.

Numera är det kommunen som äger och 
ansvarar för driften av anläggningen. Klub-
bar i kranskommunerna hyr in sig under 
framför allt försäsongen och allmänheten har 
tillgång till hallen 35 timmar i veckan. Att 
Ale Arena är detsamma som framtiden för 
Surte BK underströk A-lagstränaren Jonny 
Samuelsson.

– Våra spelare är oavlönade, men väljer 
ändå att spela för oss. Ett av huvudargumen-
ten är självklart att vi garanterar dem tak över 
huvudet. Ale Arena ger oss många fördelar 
och är kanske det som främst lockar många 
att vilja spela i Surte. Fast mer än hälften av 
spelarna är faktiskt från kommunen. Vi har 
21 utespelare och tre målvakter. Nästa år 
kommer vi sannolikt också att ha ett lag i di-
vision ett. Det ger oss ännu bättre förutsätt-
ningar att hålla uppe kvalitén, säger han.

Resan lång
Peter Lilja, kassör i bandyklubben, betonar 
att styrelsens mål är att långsamt bygga upp 
en stabil förening, där engagemanget vilar på 
många och arbetsuppgifterna sprids på fler 
än vad som har varit fallet tidigare. På frågor-
na om en elitsatsning vädras en vilja att nå-
gon gång kunna se Surte BK i elitserien igen.

– Men dit är resan lång. Det skiljer mycket 
mellan allsvenskan och elitserien. Inte minst 
ekonomiskt. Vi omsätter 3 miljoner kronor 
idag och ett mediokert elitserielag behöver 8 
miljoner för att klara verksamheten, berättar 
styrelseledamot, Lars-Ove Hellman.

Årsfärske seniortränaren, Jonny Samuels-
son, har många års erfarenhet som ledare och 
fick frågan om vad som är roligast att leda, 
7-åringar eller seniorer?

– Det är lika roligt, oavsett ålder. I ett 
A-lag blir det ibland både och eftersom vi har 
de som är som sjuåringar i truppen…

Stämningen var positiv och förväntansfull, 
men åhörarna borde ha varit fler. Ambitiösa 
föreningar förtjänar företagens uppmärk-
samhet. På onsdag i denna vecka ges en ny 
chans då Surte BK bjuder in till sponsorkväll 
före mötet med serieledande Gripen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Bandyfrukost för företagare

Jonny Samuelsson, Surte BK:s A-lagstränare, 
föredrog under frukostmötet för morgonpigga 
företagare på Paradisgården i Bohus.

Ingmarie sadlar om
– Johnny ny gruppledare

Tack ska du ha! Ingmarie Thorstensson 
lämnar över uppdraget som gruppledare för 
Vänsterpartiet i Ale till Johnny Sundling.

ALAFORS. Vänsterpartiet i Ale byter 
gruppledare.

Ordförande Johnny Sundling tar 
över efter Ingmarie Thorstensson.

Dubbla roller blir det däremot 
inte, vid årsmötet 9 februari lämnas 
klubban över.

Ingmarie Thorstensson har varit grupple-
dare för Vänsterpartiet i Ale sedan 2006. 
När hon vid årsskiftet bytte jobb och blev 
ombudsman för partiet i Skaraborg blev ti-
den en bristvara.

– Det är ett krävande uppdrag att vara 
gruppledare. I Ale är det mer omfattande 
än att vara ordförande. Du ska samordna 
allt och vara partiets talesperson lokalt, sä-
ger Ingmarie.

Johnny Sundling som svingat klubban i 
Vänsterpartiet i Ale sedan 2006 tar nu vid.

– Jag vet vad det innebär. Ingmarie och 
jag har jobbat tajt under många år. I sam-
band med årsmötet hoppas vi kunna pre-
sentera en ny ordförande.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VEM TYCKER DU 
SKA BLI ÅRETS 
FÖRETAGARE I ALE?

Utmärkelsen ges till en 
företagare som visat prov 
på att vara extra kreativ 
och företagsam, fungerat som 
inspirationskälla samt förebild 
för andra företag.

Mejla in ditt tips till 
ericson.barbro@gmail.com

NÖDINGE. Jannike Åhl-
gren har gjort succé som 
näringslivschef i Ale, 
men nu snurrar virvel-
vinden vidare.

I förra veckan tackade 
hon ja till toppjobbet 
som ny vd för Marknad 
Varberg AB.

– Olyckligt att det dök 
upp just nu, men det är 
en enorm chans för mig 
personligen och ett till-
fälle som kanske aldrig 
dyker upp igen, säger 
Jannike Åhlgren.

Jannike Åhlgren, 40, lämnar 
tjänsten som näringslivschef 
i Ale redan efter 1,5 år, för 
att istället anta utmaningen 
som vd för Varbergs närings-
livsutvecklingsbolag med 
inriktning mot både turism 
och handel. Vid årsskiftet 
fick det tidigare privatägda 
bolaget en ny partner. Var-
bergs kommun äger nu 67% 
av aktierna och tillsammans 
med det privata näringslivet 
ska de verka för att infria 
visionen om Varberg som 
Västkustens kreativa mitt-
punkt.

– Staden är redan idag 

en självklar destination och 
i besöksnäringen ser hela 
kommunen en ljus framtid. 
Det finns många spännande 
idéer och mycket är på gång. 
Att få åka med på denna resa 
känns helt fantastiskt. Det 
som känns lite vemodigt är 
att Ale också precis har bör-
jat en liknande färd, kanske 
inte inom turism, men som 
boende- och företagskom-
mun. Jag kommer att kunna 
ta med mig många goda er-
farenheter från min tid här, 
säger Jannike Åhlgren.

Varbergs storslagna pla-
ner innebär bland annat att 
hamnen ska flyttas och tåg-
stationen ska grävas ner un-
der jord.

– Havet ska bli mer till-
gängligt och staden ska få 
utrymme att växa. Det är 
stora grepp som kommer 
kräva en god samverkan 
mellan många olika parter. I 
Ale tycker jag också att just 
ordet samverkan har präg-
lat mitt arbete. I uppdraget 
att medverka till ett bättre 
näringslivsklimat har vi satt 
igång en mängd processer 
och nya forum har skapats 
där politiker, tjänstemän och 
företagare träffas. Dialogen 
har blivit bättre och vi ser re-

dan ett resultat, bland annat i 
Svenskt Näringslivs ranking, 
förklarar Jannike.

Precis som i Ale får hon ta 
sig an vikande siffror för nä-
ringslivsklimatet i Varberg.

– Det har jag ju goda er-
farenheter av nu, skrattar 
Jannike och upprepar fram-
gångsreceptet:

– Samverkan och en ge-
mensam målbild. Potenti-
alen och förutsättningarna 
är enorma i Varberg så det 
handlar bara om att få alla att 
dra åt samma håll samtidigt.

Konsultat tidigare
Att Jannike Åhlgren erbjöds 
tjänsten bottnar i hennes 
tidigare uppdrag. Hon har 
bland annat konsultat åt 
Varbergs kommun i ett antal 
framgångsrika projekt. Där-
igenom är hon bekant med 
området och har redan ett 
nätverk att utgå från.

För Ales del handlar det 
om att rekrytera på nytt, nå-
got som Jannike hoppas ska 
vara lättare denna gång.

– Nästa person kommer 
inte till ett vitt papper, utan 
nu har vi startat upp många 
bra forum som kan fortsätta 
utvecklas. Trenden är vänd 
och det blåser positiva nä-

ringslivsvindar i hela Ale. 
Det som har gjort starkast 
intryck på mig är känslan 
av att alla vill vara med och 
bidra till ett gott företags-
klimat. Det är en gemen-
sam angelägenhet och det 
kommer att vara ett bra stöd 
för min efterträdare som jag 
hoppas är en person som 
lever samverkan och brin-
ner för utveckling. Ale går 
en spännande framtid till 

mötes, avslutar Jannike Åhl-
gren. 

Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) var både bestört över att 
förlora sin näringslivschef 
och glad för hennes skull.

– Jag har full förståelse 
för hennes beslut. Det är en 
jättechans, men vi hade gär-
na behållit henne ett par år 
till. Denna gång ser rekryte-
ringssituationen annorlunda 

ut och vi får på nytt fråga 
företagarna hur kravbilden 
ser ut. Jag utgår från att vi 
låter näringslivsrådet ha en 
aktiv roll.

Oppositionsråd Paula 
Örn (S) beklagar också för-
lusten.

– Med skickliga medarbe-
tare finns det alltid en risk att 
någon går förlorad. Det är 
bara att önska Jannike lycka 
till.

Jannike Åhlgren drar söderut
– Blir ny vd för Marknad Varberg AB

MARKNAD VARBERG

Marknad Varberg är ett nä-
ringslivsutvecklingsbolag 
som marknadsför varberg 
som en attraktiv ort för fö-
retag, besökare och boende. 
Fokus ligger på att utveck-
la näringslivet med alla de 
delar som behövs för att 
göra Varberg till en kom-
plett och attraktiv kommun. 
Bolaget har kommunens 
uppdrag att arbeta med nä-
ringslivsutveckling. De två 
huvudområdena är besök-
snäringen och den konsu-
mentinriktade handeln. I bo-
laget jobbar förutom verk-
ställande direktören 17 an-
ställda.

Jannike Åhlgren lämnar tjänsten som näringslivs-
chef i Ale till förmån för ett vd-jobb i Marknad 
Varberg AB, där hon tillsammans med 17 medar-
betare kommer att ansvara för näringslivs- och 
turismutvecklingen.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Torsdag 20 februari kl 19
Folkets hus i Nol

Välkomna!

BOHUS. Surte Bandyklubb mår bra 
igen.

Bättre än på länge om sanningen 
ska fram.

Det framkom när Handelsbanken 
stod som värd för ett frukostmöte för 
företagare på Paradisgården vid Ale 
Arena i onsdags.

Surte Bandyklubbs ordförande Calle Ahl-
gren berättade att verksamheten idag omfat-
tar tio lag och att skridskoskolan för de allra 
minsta är populärare än någonsin med mer 
än 100 aktiva barn. På uppdrag av Ale kom-
mun sköter klubben också Ale Arena, som 
innebär tre heltidstjänster och en deltid. En 
av dem är kanslisten Ingvar Janebrink.

– Just nu mår föreningen väldigt bra. Det 
är ordning och reda. Vi kan ägna oss åt det 
som är roligt, bandy. Vi slipper vara oroliga 
för att hämta posten, säger han till lokaltid-
ningen och hänvisar till tiden då kravbreven 
tog över.

Numera är det kommunen som äger och 
ansvarar för driften av anläggningen. Klub-
bar i kranskommunerna hyr in sig under 
framför allt försäsongen och allmänheten har 
tillgång till hallen 35 timmar i veckan. Att 
Ale Arena är detsamma som framtiden för 
Surte BK underströk A-lagstränaren Jonny 
Samuelsson.

– Våra spelare är oavlönade, men väljer 
ändå att spela för oss. Ett av huvudargumen-
ten är självklart att vi garanterar dem tak över 
huvudet. Ale Arena ger oss många fördelar 
och är kanske det som främst lockar många 
att vilja spela i Surte. Fast mer än hälften av 
spelarna är faktiskt från kommunen. Vi har 
21 utespelare och tre målvakter. Nästa år 
kommer vi sannolikt också att ha ett lag i di-
vision ett. Det ger oss ännu bättre förutsätt-
ningar att hålla uppe kvalitén, säger han.

Resan lång
Peter Lilja, kassör i bandyklubben, betonar 
att styrelsens mål är att långsamt bygga upp 
en stabil förening, där engagemanget vilar på 
många och arbetsuppgifterna sprids på fler 
än vad som har varit fallet tidigare. På frågor-
na om en elitsatsning vädras en vilja att nå-
gon gång kunna se Surte BK i elitserien igen.

– Men dit är resan lång. Det skiljer mycket 
mellan allsvenskan och elitserien. Inte minst 
ekonomiskt. Vi omsätter 3 miljoner kronor 
idag och ett mediokert elitserielag behöver 8 
miljoner för att klara verksamheten, berättar 
styrelseledamot, Lars-Ove Hellman.

Årsfärske seniortränaren, Jonny Samuels-
son, har många års erfarenhet som ledare och 
fick frågan om vad som är roligast att leda, 
7-åringar eller seniorer?

– Det är lika roligt, oavsett ålder. I ett 
A-lag blir det ibland både och eftersom vi har 
de som är som sjuåringar i truppen…

Stämningen var positiv och förväntansfull, 
men åhörarna borde ha varit fler. Ambitiösa 
föreningar förtjänar företagens uppmärk-
samhet. På onsdag i denna vecka ges en ny 
chans då Surte BK bjuder in till sponsorkväll 
före mötet med serieledande Gripen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Bandyfrukost för företagare

Jonny Samuelsson, Surte BK:s A-lagstränare, 
föredrog under frukostmötet för morgonpigga 
företagare på Paradisgården i Bohus.

Ingmarie sadlar om
– Johnny ny gruppledare

Tack ska du ha! Ingmarie Thorstensson 
lämnar över uppdraget som gruppledare för 
Vänsterpartiet i Ale till Johnny Sundling.

ALAFORS. Vänsterpartiet i Ale byter 
gruppledare.

Ordförande Johnny Sundling tar 
över efter Ingmarie Thorstensson.

Dubbla roller blir det däremot 
inte, vid årsmötet 9 februari lämnas 
klubban över.

Ingmarie Thorstensson har varit grupple-
dare för Vänsterpartiet i Ale sedan 2006. 
När hon vid årsskiftet bytte jobb och blev 
ombudsman för partiet i Skaraborg blev ti-
den en bristvara.

– Det är ett krävande uppdrag att vara 
gruppledare. I Ale är det mer omfattande 
än att vara ordförande. Du ska samordna 
allt och vara partiets talesperson lokalt, sä-
ger Ingmarie.

Johnny Sundling som svingat klubban i 
Vänsterpartiet i Ale sedan 2006 tar nu vid.

– Jag vet vad det innebär. Ingmarie och 
jag har jobbat tajt under många år. I sam-
band med årsmötet hoppas vi kunna pre-
sentera en ny ordförande.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VEM TYCKER DU 
SKA BLI ÅRETS 
FÖRETAGARE I ALE?

Utmärkelsen ges till en 
företagare som visat prov 
på att vara extra kreativ 
och företagsam, fungerat som 
inspirationskälla samt förebild 
för andra företag.

Mejla in ditt tips till 
ericson.barbro@gmail.com

NÖDINGE. Jannike Åhl-
gren har gjort succé som 
näringslivschef i Ale, 
men nu snurrar virvel-
vinden vidare.

I förra veckan tackade 
hon ja till toppjobbet 
som ny vd för Marknad 
Varberg AB.

– Olyckligt att det dök 
upp just nu, men det är 
en enorm chans för mig 
personligen och ett till-
fälle som kanske aldrig 
dyker upp igen, säger 
Jannike Åhlgren.

Jannike Åhlgren, 40, lämnar 
tjänsten som näringslivschef 
i Ale redan efter 1,5 år, för 
att istället anta utmaningen 
som vd för Varbergs närings-
livsutvecklingsbolag med 
inriktning mot både turism 
och handel. Vid årsskiftet 
fick det tidigare privatägda 
bolaget en ny partner. Var-
bergs kommun äger nu 67% 
av aktierna och tillsammans 
med det privata näringslivet 
ska de verka för att infria 
visionen om Varberg som 
Västkustens kreativa mitt-
punkt.

– Staden är redan idag 

en självklar destination och 
i besöksnäringen ser hela 
kommunen en ljus framtid. 
Det finns många spännande 
idéer och mycket är på gång. 
Att få åka med på denna resa 
känns helt fantastiskt. Det 
som känns lite vemodigt är 
att Ale också precis har bör-
jat en liknande färd, kanske 
inte inom turism, men som 
boende- och företagskom-
mun. Jag kommer att kunna 
ta med mig många goda er-
farenheter från min tid här, 
säger Jannike Åhlgren.

Varbergs storslagna pla-
ner innebär bland annat att 
hamnen ska flyttas och tåg-
stationen ska grävas ner un-
der jord.

– Havet ska bli mer till-
gängligt och staden ska få 
utrymme att växa. Det är 
stora grepp som kommer 
kräva en god samverkan 
mellan många olika parter. I 
Ale tycker jag också att just 
ordet samverkan har präg-
lat mitt arbete. I uppdraget 
att medverka till ett bättre 
näringslivsklimat har vi satt 
igång en mängd processer 
och nya forum har skapats 
där politiker, tjänstemän och 
företagare träffas. Dialogen 
har blivit bättre och vi ser re-

dan ett resultat, bland annat i 
Svenskt Näringslivs ranking, 
förklarar Jannike.

Precis som i Ale får hon ta 
sig an vikande siffror för nä-
ringslivsklimatet i Varberg.

– Det har jag ju goda er-
farenheter av nu, skrattar 
Jannike och upprepar fram-
gångsreceptet:

– Samverkan och en ge-
mensam målbild. Potenti-
alen och förutsättningarna 
är enorma i Varberg så det 
handlar bara om att få alla att 
dra åt samma håll samtidigt.

Konsultat tidigare
Att Jannike Åhlgren erbjöds 
tjänsten bottnar i hennes 
tidigare uppdrag. Hon har 
bland annat konsultat åt 
Varbergs kommun i ett antal 
framgångsrika projekt. Där-
igenom är hon bekant med 
området och har redan ett 
nätverk att utgå från.

För Ales del handlar det 
om att rekrytera på nytt, nå-
got som Jannike hoppas ska 
vara lättare denna gång.

– Nästa person kommer 
inte till ett vitt papper, utan 
nu har vi startat upp många 
bra forum som kan fortsätta 
utvecklas. Trenden är vänd 
och det blåser positiva nä-

ringslivsvindar i hela Ale. 
Det som har gjort starkast 
intryck på mig är känslan 
av att alla vill vara med och 
bidra till ett gott företags-
klimat. Det är en gemen-
sam angelägenhet och det 
kommer att vara ett bra stöd 
för min efterträdare som jag 
hoppas är en person som 
lever samverkan och brin-
ner för utveckling. Ale går 
en spännande framtid till 

mötes, avslutar Jannike Åhl-
gren. 

Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) var både bestört över att 
förlora sin näringslivschef 
och glad för hennes skull.

– Jag har full förståelse 
för hennes beslut. Det är en 
jättechans, men vi hade gär-
na behållit henne ett par år 
till. Denna gång ser rekryte-
ringssituationen annorlunda 

ut och vi får på nytt fråga 
företagarna hur kravbilden 
ser ut. Jag utgår från att vi 
låter näringslivsrådet ha en 
aktiv roll.

Oppositionsråd Paula 
Örn (S) beklagar också för-
lusten.

– Med skickliga medarbe-
tare finns det alltid en risk att 
någon går förlorad. Det är 
bara att önska Jannike lycka 
till.

Jannike Åhlgren drar söderut
– Blir ny vd för Marknad Varberg AB

MARKNAD VARBERG

Marknad Varberg är ett nä-
ringslivsutvecklingsbolag 
som marknadsför varberg 
som en attraktiv ort för fö-
retag, besökare och boende. 
Fokus ligger på att utveck-
la näringslivet med alla de 
delar som behövs för att 
göra Varberg till en kom-
plett och attraktiv kommun. 
Bolaget har kommunens 
uppdrag att arbeta med nä-
ringslivsutveckling. De två 
huvudområdena är besök-
snäringen och den konsu-
mentinriktade handeln. I bo-
laget jobbar förutom verk-
ställande direktören 17 an-
ställda.

Jannike Åhlgren lämnar tjänsten som näringslivs-
chef i Ale till förmån för ett vd-jobb i Marknad 
Varberg AB, där hon tillsammans med 17 medar-
betare kommer att ansvara för näringslivs- och 
turismutvecklingen.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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ALE. Snabbt och smidigt 
resande i all ära, men 
finns det ingenstans att 
parkera vid stationen är 
det lätt att bilen istället 
får gå hela vägen. 

I Nol samt i Älvängen 
planeras för utbyggnad 
av pendelparkering-
arna, men man väntar 
fortfarande på bygglov.

Majoriteten av aleborna bor 
inte på gångavstånd till pen-
deltåget. För en del är cykeln 
ett alternativ, liksom matar-
bussarna, men för många är 
bilen en förutsättning för att 
komma till stationen och se-
dan kunna fortsätta resan på 
ett miljömedvetet sätt. 

Västtrafik planerar nu att 

utöka pendelparkeringarna 
på två ställen i kommunen.

I Älvängen finns i nuläget 
tre parkeringar, en framför 
resecentrum, en utanför Bei-
jer samt en på andra sidan 
motorvägen utanför Sport-
life. Den sistnämnda är inte 
byggd som pendelparkering 
och därför råder ett antal 
brister. 

Det planeras nu för en 
utbyggnad som innebär 
upprustning av Fabriksvä-
gen även söderut, ordentligt 
uppritade p-platser, belys-
ning, cykelställ, gång- och 
cykelväg och avvattning. 

– Tidsmässigt ligger man 
lite efter i planeringen. Det 
finns förutsättningar för att 
kunna börja bygga redan i 
vår och vara klara fram till 

sommaren. Det är också vår 
förhoppning, säger Kenne-
th Gustavsson, trafikingen-
jör i Ale kommun. 

Enligt honom finns det 
idag plats för ett 100-tal bilar 
på området, men efter om-
byggnaden räknar man med 
ungefär 160 platser. 

Något bygglov har Väst-
trafik dock ännu inte ansökt 
om, utan projektet ligger 
fortfarande på projekterings-
stadium. 

Problemet med tre sepa-
rata parkeringar med helt 
skilda infarter är att det blir 
svårt för bilisterna att veta 
var det finns lediga platser. 

– Ett önskemål från kom-
munens sida är att Västtrafik 
ska sätta upp vägvisare till de 
olika parkeringarna där man 

samtidigt i ett tidigt skede 
kan få besked om var det 
finns plats. 

Steget längre
Även i Nol är det idag trångt 
på pendelparkeringen och 
här har Västtrafik kommit 
steget längre. I fredags fick 
man bekräftat att ansökan 

om bygglov mottagits och 
kan börja beredas. Ärendet 
väntas ta cirka tio veckor, vil-
ket innebär att ett klartecken 
kan ges tidigast till påsk. 

– Där planeras för ett 60-
tal nya parkeringsplatser på 
en gräsyta i närheten av pen-
delstationen, säger Kenneth 
Gustavsson.

Parkeringen i Bohus har 
redan byggts ut och enligt 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollek-
tivtrafiken i Ale, bedöms 
att platserna är tillräckliga 
i både Nödinge och Surte. 
Där finns alltså i dagsläget 
inga planer på utbyggnad. 

JOHANNA ROOS

BOHUS. Tidigare tog det 
40 minuter med buss 
403. 

Nu pendlar bohusbon 
Sam Alikhan till jobbet i 
Göteborg på 13 minuter. 

Bohus har blivit en knut-
punkt för kollektivtrafiken 
med hållplats för såväl pen-
del- och regiontåg som buss-
linjer. 

Sam Alikhan pendlar dag-
ligen till arbetet i Göteborg 
och är nöjd med den nya tåg-
förbindelsen.

– Det fungerar jättebra. 
Jag åker lika mycket nu som 
tidigare, men det går mycket 

fortare. Det enda som inte är 
så bra är att sista tåget hem 
på vardagar går 00:20. På 
helgerna går de senare, men 

det finns ju de som jobbar 
sena kvällar och får svårt att 
ta sig hem.

JOHANNA ROOS

ALE. Under 2013 gjor-
des närmare 1,7 miljo-
ner resor med Alepen-
deln. 

Det är fler än vad 
prognosen förutspådde. 

Flest resor gjordes 
från Göteborgs central, 
följt av Nödinge och gle-
sast med resenärer var 
det på Gamlestadens 
station.

Ett år och två månader har 
gått sedan Ale fick pendel-
tågstrafik.

Hur blev det då? Ökade 
antalet resenärer med kol-
lektivtrafiken?

Svaret på frågan är kom-
plext eftersom den tidigare 
busstrafikens linjedragningar 
inte är jämförbara med den 
nya tågtrafikens. 

Det som däremot kan 
fastställas är att det blev fler 

resande än vad som förut-
spåddes och att trenden pe-
kar mot en fortsatt ökning. 

– Alependeln hade närma-
re 1,7 miljoner resande un-
der 2013. I prognosarbetet 
inför planeringen av pendeln 
förväntade man sig ett resan-
de över miljonen, men utfal-
let blev alltså betydligt bättre 
än väntat, säger Annika Fri-
berg, ansvarig för planering-
en av kollektivtrafiken i Ale. 

Under förra året ökade 
antalet resor med Västtrafik 
med åtta procent. Utökandet 
av tågtrafiken, bland annat 
med Alependeln, bidrog till 
att tågtrafiken fick den kraf-
tigaste ökningen med hela 
15 procent. 

Nya projekt
Trenden är att resandet ökar 
och 2013 var det fler pendel-
resenärer i höstas än i våras.

Oktober blev en rekord-
månad och lägst siffra note-
rades i juli. 

Bortsett från Göteborgs 

central gjordes flest resor 
från Nödinge och därefter 
Älvängen. Glesast var det på 
stationerna i Gamlestaden 
och Surte. 

– Det känns som att folk 
är nöjda och att allt fler hit-
tar pendeltåget. Vi har haft 
synpunkter på timtrafiken på 

söndagar under sommartid. 
Det är alldeles för glest med 
avgångar så det hoppas vi att 
Västtrafik har lyssnat på in-
för nästa sommartidtabell.

Annika Friberg menar att 
man från kommunens sida 
under våren kommer att läg-
ga extra krut på att få fler att 

åka kollektivt. 
– Vi kommer att driva en 

rad olika projekt kring håll-
bart resande, bland annat 
kommer vi i år att jobba ak-
tivt kring Earth Hour. Vi har 
en jätteplan för det! 

JOHANNA ROOS

Fler pendlare än väntat
– Alependelns första år blev över förväntan

MÅNADSSTATISTIK 2013 ALEPENDELN

JAN 147 696
FEB 136 936
MAR 148 303
APR 151 002
MAJ 140 557
JUN 112 035
JUL 97 010
AUG 129 087
SEP 161 746
OKT 166 123
NOV 161 956
DEC 132 023
Totalt: 1 684 475

Resande per station 2013
Älvängen 274 864 (16 %)
Nol 153 506 (9 %)
Nödinge 304 928 (18 %)
Bohus 165 269 (10 %)
Surte 135 012 (8 %)
Gamlestaden 50 394 (3 %)
Göteborg C 600 502 (36 %)

Göteborg-Vänersborg
Älvängen 104 816
Bohus 70 253
Källa: Västtrafik

– Tesma C’uskic´ tar helst bussen med matkassarna

”Tågen går fortare men bussen närmare”

NÖDINGE. Att åka kol-
lektivt mellan Nödinge 
och Bohus tar antingen 
3 eller 9 minuter. 

Tesma C’uskic´ väljer 
då oftare bussen, även 
om den tar längst tid.

Två till tre gånger i veckan 
åker hon kollektivt med pensi-
onärskortet från hemmet i Bo-
hus till Nödinge för att hand-
la. Hon menar att det finns ett 
större utbud.

– Jag tar gärna bussen efter-
som det annars blir en bra bit 
att gå med matkassarna. Buss 
403 stannar mer centralt både 
i Nödinge och Bohus och man 
slipper gångtunneln till och 

från tågstationen. Även om 
tåget går fortare så väljer jag 

bussen som går närmast. 
JOHANNA ROOS

– Sam Alikhan pendlar dagligen från Bohus
”Det går mycket fortare”

– Men ännu har Västtrafik inga bygglov klara
Fler p-platser för pendlare planeras

Närmare 1,7 resor gjordes med Alependeln under 2013. Pendelstationerna med sina ing-
lasade gångbroar över E45 har kommit att bli nya landmärken för kommunen. 

Sam Alikhan tycker att det går utmärkt att pendla mellan 
Bohus och Göteborg.

Tesma C’uskic´ tar helst bussen för att slippa bära tunga 
matkassar nere från tågstationen. 

Provisorisk lösning. Pendelparkeringen på älvsidan i Älvängen väntar på att iordningstäl-
las. Cirka 160 platser planeras men ännu har inte Västtrafik ansökt om bygglov.
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ALE. Snabbt och smidigt 
resande i all ära, men 
finns det ingenstans att 
parkera vid stationen är 
det lätt att bilen istället 
får gå hela vägen. 

I Nol samt i Älvängen 
planeras för utbyggnad 
av pendelparkering-
arna, men man väntar 
fortfarande på bygglov.

Majoriteten av aleborna bor 
inte på gångavstånd till pen-
deltåget. För en del är cykeln 
ett alternativ, liksom matar-
bussarna, men för många är 
bilen en förutsättning för att 
komma till stationen och se-
dan kunna fortsätta resan på 
ett miljömedvetet sätt. 

Västtrafik planerar nu att 

utöka pendelparkeringarna 
på två ställen i kommunen.

I Älvängen finns i nuläget 
tre parkeringar, en framför 
resecentrum, en utanför Bei-
jer samt en på andra sidan 
motorvägen utanför Sport-
life. Den sistnämnda är inte 
byggd som pendelparkering 
och därför råder ett antal 
brister. 

Det planeras nu för en 
utbyggnad som innebär 
upprustning av Fabriksvä-
gen även söderut, ordentligt 
uppritade p-platser, belys-
ning, cykelställ, gång- och 
cykelväg och avvattning. 

– Tidsmässigt ligger man 
lite efter i planeringen. Det 
finns förutsättningar för att 
kunna börja bygga redan i 
vår och vara klara fram till 

sommaren. Det är också vår 
förhoppning, säger Kenne-
th Gustavsson, trafikingen-
jör i Ale kommun. 

Enligt honom finns det 
idag plats för ett 100-tal bilar 
på området, men efter om-
byggnaden räknar man med 
ungefär 160 platser. 

Något bygglov har Väst-
trafik dock ännu inte ansökt 
om, utan projektet ligger 
fortfarande på projekterings-
stadium. 

Problemet med tre sepa-
rata parkeringar med helt 
skilda infarter är att det blir 
svårt för bilisterna att veta 
var det finns lediga platser. 

– Ett önskemål från kom-
munens sida är att Västtrafik 
ska sätta upp vägvisare till de 
olika parkeringarna där man 

samtidigt i ett tidigt skede 
kan få besked om var det 
finns plats. 

Steget längre
Även i Nol är det idag trångt 
på pendelparkeringen och 
här har Västtrafik kommit 
steget längre. I fredags fick 
man bekräftat att ansökan 

om bygglov mottagits och 
kan börja beredas. Ärendet 
väntas ta cirka tio veckor, vil-
ket innebär att ett klartecken 
kan ges tidigast till påsk. 

– Där planeras för ett 60-
tal nya parkeringsplatser på 
en gräsyta i närheten av pen-
delstationen, säger Kenneth 
Gustavsson.

Parkeringen i Bohus har 
redan byggts ut och enligt 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollek-
tivtrafiken i Ale, bedöms 
att platserna är tillräckliga 
i både Nödinge och Surte. 
Där finns alltså i dagsläget 
inga planer på utbyggnad. 

JOHANNA ROOS

BOHUS. Tidigare tog det 
40 minuter med buss 
403. 

Nu pendlar bohusbon 
Sam Alikhan till jobbet i 
Göteborg på 13 minuter. 

Bohus har blivit en knut-
punkt för kollektivtrafiken 
med hållplats för såväl pen-
del- och regiontåg som buss-
linjer. 

Sam Alikhan pendlar dag-
ligen till arbetet i Göteborg 
och är nöjd med den nya tåg-
förbindelsen.

– Det fungerar jättebra. 
Jag åker lika mycket nu som 
tidigare, men det går mycket 

fortare. Det enda som inte är 
så bra är att sista tåget hem 
på vardagar går 00:20. På 
helgerna går de senare, men 

det finns ju de som jobbar 
sena kvällar och får svårt att 
ta sig hem.

JOHANNA ROOS

ALE. Under 2013 gjor-
des närmare 1,7 miljo-
ner resor med Alepen-
deln. 

Det är fler än vad 
prognosen förutspådde. 

Flest resor gjordes 
från Göteborgs central, 
följt av Nödinge och gle-
sast med resenärer var 
det på Gamlestadens 
station.

Ett år och två månader har 
gått sedan Ale fick pendel-
tågstrafik.

Hur blev det då? Ökade 
antalet resenärer med kol-
lektivtrafiken?

Svaret på frågan är kom-
plext eftersom den tidigare 
busstrafikens linjedragningar 
inte är jämförbara med den 
nya tågtrafikens. 

Det som däremot kan 
fastställas är att det blev fler 

resande än vad som förut-
spåddes och att trenden pe-
kar mot en fortsatt ökning. 

– Alependeln hade närma-
re 1,7 miljoner resande un-
der 2013. I prognosarbetet 
inför planeringen av pendeln 
förväntade man sig ett resan-
de över miljonen, men utfal-
let blev alltså betydligt bättre 
än väntat, säger Annika Fri-
berg, ansvarig för planering-
en av kollektivtrafiken i Ale. 

Under förra året ökade 
antalet resor med Västtrafik 
med åtta procent. Utökandet 
av tågtrafiken, bland annat 
med Alependeln, bidrog till 
att tågtrafiken fick den kraf-
tigaste ökningen med hela 
15 procent. 

Nya projekt
Trenden är att resandet ökar 
och 2013 var det fler pendel-
resenärer i höstas än i våras.

Oktober blev en rekord-
månad och lägst siffra note-
rades i juli. 

Bortsett från Göteborgs 

central gjordes flest resor 
från Nödinge och därefter 
Älvängen. Glesast var det på 
stationerna i Gamlestaden 
och Surte. 

– Det känns som att folk 
är nöjda och att allt fler hit-
tar pendeltåget. Vi har haft 
synpunkter på timtrafiken på 

söndagar under sommartid. 
Det är alldeles för glest med 
avgångar så det hoppas vi att 
Västtrafik har lyssnat på in-
för nästa sommartidtabell.

Annika Friberg menar att 
man från kommunens sida 
under våren kommer att läg-
ga extra krut på att få fler att 

åka kollektivt. 
– Vi kommer att driva en 

rad olika projekt kring håll-
bart resande, bland annat 
kommer vi i år att jobba ak-
tivt kring Earth Hour. Vi har 
en jätteplan för det! 

JOHANNA ROOS

Fler pendlare än väntat
– Alependelns första år blev över förväntan

MÅNADSSTATISTIK 2013 ALEPENDELN

JAN 147 696
FEB 136 936
MAR 148 303
APR 151 002
MAJ 140 557
JUN 112 035
JUL 97 010
AUG 129 087
SEP 161 746
OKT 166 123
NOV 161 956
DEC 132 023
Totalt: 1 684 475

Resande per station 2013
Älvängen 274 864 (16 %)
Nol 153 506 (9 %)
Nödinge 304 928 (18 %)
Bohus 165 269 (10 %)
Surte 135 012 (8 %)
Gamlestaden 50 394 (3 %)
Göteborg C 600 502 (36 %)

Göteborg-Vänersborg
Älvängen 104 816
Bohus 70 253
Källa: Västtrafik

– Tesma C’uskic´ tar helst bussen med matkassarna

”Tågen går fortare men bussen närmare”

NÖDINGE. Att åka kol-
lektivt mellan Nödinge 
och Bohus tar antingen 
3 eller 9 minuter. 

Tesma C’uskic´ väljer 
då oftare bussen, även 
om den tar längst tid.

Två till tre gånger i veckan 
åker hon kollektivt med pensi-
onärskortet från hemmet i Bo-
hus till Nödinge för att hand-
la. Hon menar att det finns ett 
större utbud.

– Jag tar gärna bussen efter-
som det annars blir en bra bit 
att gå med matkassarna. Buss 
403 stannar mer centralt både 
i Nödinge och Bohus och man 
slipper gångtunneln till och 

från tågstationen. Även om 
tåget går fortare så väljer jag 

bussen som går närmast. 
JOHANNA ROOS

– Sam Alikhan pendlar dagligen från Bohus
”Det går mycket fortare”

– Men ännu har Västtrafik inga bygglov klara
Fler p-platser för pendlare planeras

Närmare 1,7 resor gjordes med Alependeln under 2013. Pendelstationerna med sina ing-
lasade gångbroar över E45 har kommit att bli nya landmärken för kommunen. 

Sam Alikhan tycker att det går utmärkt att pendla mellan 
Bohus och Göteborg.

Tesma C’uskic´ tar helst bussen för att slippa bära tunga 
matkassar nere från tågstationen. 

Provisorisk lösning. Pendelparkeringen på älvsidan i Älvängen väntar på att iordningstäl-
las. Cirka 160 platser planeras men ännu har inte Västtrafik ansökt om bygglov.
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ÄLVÄNGEN. Nu behö-
ver du inte åka utanför 
kommungränsen för att 
få ditt fordon besiktigat.

I torsdags öppnade 
ClearCar sin station på 
Hålstensvägen i Älväng-
en.

– Vi vill vara det 
självklara alternativet 
på hemmaplan för alla 
alebor, säger stations-
föreståndare Dennis 
Lindén.

ClearCar finns på 25 platser 
i landet och privata besikt-
ningsstationer blir allt van-
ligare sedan avregleringen 
genomfördes i juli 2010. Ale 
kommun har emellertid varit 
en svart fläck på kartan fram 
till nu.

– Vi har en strategi att 
öppna stationer lite grann 
utanför storstäderna där vi 
vet att det finns ett behov. 
Vi är inte det stora kom-
plexet utan ska uppfattas av 
kunderna som närmare, bil-
ligare och ett mera person-
ligt alternativ, säger Dennis 
Lindén.

ClearCar slog upp por-
tarna i torsdags morse och 
ganska snart var invignings-
dagen fullbokad.

– En fantastisk respons 
som understryker det behov 
som finns av en besiktnings-
station i den här kommunen. 
Vi kommer att ha öppet varje 
vardag och förutom tidsbok-
ning via mejl och telefon er-
bjuder vi också drop in, för-
klarar Dennis Lindén.

Som fordonsägare, vad 
bör man tänka på inför en 
besiktning?

– Det finns ett antal enk-

la saker att gå igenom, som 
exempelvis lampor, spolning, 
torkare och däck. Demon-
terbara krokar kan en del 
glömma att ha med sig. Det 
är enkla och onödiga fel som 
genererar anmärkningar i 
protokollet.

– Vårt arbete underlättas 
också om varningstriangeln 
ligger framme och bältena är 
knäppta, understryker Den-
nis Lindén.

Vad har du för upp-
fattning om den svenska 
fordonsparken?

– Det är bättre kvalitet 
på bilarna idag än vad som 
var fallet för tio år sedan. 
Kunderna är mer medvetna 
idag och lagar sina bilar när 
fel uppstår. Det som jag har 
lärt mig under alla dessa år i 
branschen är att man inte ska 
döma bil efter utseende. Det 
finns en hel del gamla bilar 
som absolut inte ska förkas-
tas utan som fungerar hur 
bra som helst, avslutar Den-
nis Lindén.

JONAS ANDERSSON

lansforsakringar.se

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

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

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

NÖDINGE. Samhälls-
byggnadsnämnden 
har ett nytt förslag på 
utställning gällande 
detaljplan Nödinge 1:31 
mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan.

Fram till den 20 fe-
bruari har allmänheten 
möjlighet att lämna in 
synpunkter på försla-
get.

Trots förändringen 
som är gjord i det nya 
förslaget är boende i 
området inte alls nöjda 
med den förtätning som 
planeras.

Eftersom Samhällsbygg-
nadsnämnden ändrat från 
enkelt till normalt planförfa-
rande innebär det att alla har 
rätt att lämna synpunkter, 
inte bara boende i området.

Det nya förslaget till för-
tätning innebär att man har 
vridit ett hus på den norra 
gården och sänkt husen från 
tre till två våningar. Som 
kompensation föreslås istäl-
let ytterligare en huskropp 
söderut. Sammantaget inne-
bär det ett knappt 30-tal bo-
städer – fyra hus fördelat på 
två gårdar.

– Om förslaget vinner ge-
hör innebär det att två går-
dar på Norra Klöverstigen 
helt försvinner. Båda dessa 
grönområden används flitigt 
av boende i området, fram-

förallt den södra gården som 
blivit något av en trädgård. 
Folk grillar, spelar spel, fikar 
tillsammans och så vidare, 
säger en fastighetsägare i 
grannskapet.

– Den norra gården an-
vänds även den flitigt av 
barn och föräldrar, bland 
annat för fotbollsspel, ban-
dy, längdskidåkning och så 
vidare.

Boende i området menar 
att kommunen inte tar nå-
gon hänsyn till nuvarande 
hyresgäster och fastighets-
ägare. Så här säger en av de 
berörda till lokaltidningen:

– Förtätning har blivit ett 
modeord som används helt 
utan kritisk granskning. Det 
finns hur mycket forskning 
som helst som pekar på går-

darnas och grönytornas be-
tydelse.

– Vår farhåga är att detta 
bara är början av en förtät-
ning av centrala Nödinge, 
av Norra och Södra Klö-
verstigområdet, med gårdar 
som kan komma att försvin-
na i framtiden. Alla är inte 
så lyckligt lottade att de har 
möjlighet att ha sommarstu-
ga, båt och dylikt utan går-
den är den rekreation man 
har.

Förslaget gällande de-
taljplan Nödinge 1:31 finns 
tillgängligt på kommunens 
hemsida eller kan ses på 
kommunhuset i Nödinge al-
ternativt i Alafors.

JONAS ANDERSSON

– Förtätning i Nödinge väcker missnöje
Boende inte nöjda med förslaget

NÖDINGE. Kommunen 
vill förtäta området 
mellan Norra Klöver-
stigen och Fyrklöver-
gatan.

Hyresgäster och 
fastighetsägare i det 
berörda området mot-
sätter sig dock försla-
get.

– Det finns inte 
utrymme för bygg-
nation här, fastslår 
Thomas Eliasson, ord-
förande i Överstegår-
dens samfällighetsför-
ening.

Ett par veckor före midsom-
mar fick berörda sakägare 
information om kommu-
nens planer på förtätning 
i Nödinge. Några veckor 
senare var det dags för sam-
rådsmöte.

– Väldigt kort varsel. Tid-
punkten var den sämsta tänk-
bara, mitt under brinnande 
semester då många är bort-
resta. Det var flera personer 
som inte hade möjlighet att 
närvara på mötet, berättar 
Thomas Eliasson.

Kommunen har planer att 
anlägga tre, elva meter höga, 
huskroppar mellan Norra 
Klöverstigen och Fyrklöver-
gatan, totalt rör det sig om 

24-28 lägenheter. Huskrop-
parna är tänkta att vara pla-
cerade enbart några meter 
från radhusen i området. 
Sista dagen att lämna in syn-
punkter för sakägarna var i 
fredags.

– Det är åtminstone ett 
20-tal boende som har skickat 
in synpunkter till kommun-
kontoret. Alla är negativt 
inställda, säger Eliasson.

Boende i området hävdar 
att luftigheten försvinner, 
att ytor som idag används 
för spontanidrott och lek tas 
bort. En känsla av instängd-
het och ökad insyn lyfts också 
fram som ett argument i sam-
manhanget. 

– Vi vet även av erfarenhet 
från andra områden att när 
byggnationen blir för tät ökar 
risken för att konflikter upp-
står och att trivseln minskar, 
säger Eliasson.

– Kommunen hänvisar till 
den framtagna strukturstu-
dien där man har ritat in en 
massa hus på olika platser i 
centrala Nödinge. Men det 
lustiga är att det i studien inte 
finns något förslag alls på att 
bygga på den här tomten. 
Projektet känns inte genom-
tänkt för fem öre, säger 
Johnny Sallander boende på 
Fyrklövergatan och som ris-

kerar att bli närmaste granne 
med en av de tre huskrop-
parna.

– Vi var i kontakt med en 
mäklare för ett tag sedan och 
hans uppmaning var att vi 
skulle sälja så fort som möj-
ligt. En värdeminskning på 
vårt hus är ofrånkomlig om 
projektet sätts i verket. Det 
känns inte alls bra, säger 
Johnny.

För att uttrycka sitt miss-
nöje och få politikerna att 
inse vad det är man fattar 
beslut om har Överstegår-
dens samfällighetsförening 
bjudit in till ett möte, tisda-

Olympiska spel i miniformat genomfördes på Nolskolans fritids. Tävlingsgeneral var Åse 
Hagborg-Aleberg.

Thomas Eliasson och Johnny Sallander är upprörda över kommunens förslag på att förtäta området mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan.

gen den 21 augusti.
– En inbjudan har gått ut 

till samtliga ordinarie leda-
möter i Samhällsbyggnads-
nämnden. Tyrone Hansson 
(S) är den enda vi har fått 

svar ifrån så här långt och han 
har lovat att komma, säger 
Thomas Eliasson.

Vad är syftet med mötet?
– Att visa på det orimliga 

i att förtäta det här området. 

Det gäller att ansvariga poli-
tiker ser till helheten och inte 
bara tänker ekonomiskt.

Motsätter sig förslaget om förtätning
– Upprörd stämning bland 
invånare i Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BILLIGT OCH BRA BOENDE I LÖDÖSE

FAKSIMIL: VECKA 35, 2012 

Hundägare i Skepplanda 
tycks lida av någon mys-
tiskt sjukdom. 

Symptomen är: noncha-
lans, lathet och brist på re-
spekt. De orkar inte plocka 
upp efter sina hundar, utan 
låter skiten ligga kvar, både 
på gångbanan, trottoarer, 

vid dagis och på folks 
tomter och då ska man inte 
glömma alla gräsytor.

Har själv hundar och får 
allt som oftast kryssa mel-
lan högarma för att kunna 
ta upp efter mina egna. Det 
är bedrövligt!

Glädjande är att vi 

är många som faktiskt 
orkar böja oss och plocka 
upp efter våra älsklingar. 
Ytterligare ett problem är 
att det springer runt lösa 
hundar som ägarna inte har 
kontroll på.

Skärpning tack!
Eva Hermansson Skepplanda

Skärpning hundägare!

Dennis Lindén hälsar välkommen till ClearCar i Älvängen – 
Ales första besiktningsstation.

ClearCar har slagit upp portarna
– Ale har fått sin första besiktningsstation

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 
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NOL. Socialdemokra-
ternas seniorutskott 
arrangerar träffar för 
seniorer och daglediga 
en gång i månaden fram 
till valet i höst.

Folkets Hus i Nol utgör 
mötesplats för dessa 
sammankomster.

Den inledande träffen 
hade tema äldreomsorg 
där partimedlemmen 
Monica Westberg, med 
erfarenhet från fyra 
olika decennier inom 
vården, berätta om sina 
erfarenheter.

Det är valledningens admi-
nistratör Jarl Karlsson som 
ansvarar för träffarna i Fol-
kets Hus. Vid sidan av dag-
träffarna ordnas också kvälls-
möten under rubriken Soppa 
& politik.

– Vi behandlar ämnen 
som exempelvis skolan, re-
gionpolitiken, föreningslivet 
och Europaparlamentsvalet. 
Alla är välkomna till intres-
santa diskussionskvällar, häl-
sar Jarl Karlsson.

På torsdagens seniorträff 
redogjorde Monica West-
berg för sina 36 år som an-

ställd i Ale kommun. Nume-
ra är hon pensionär.

– Jag började som vårdbi-
träde på Vikadamm i Älväng-
en, utbildade mig till under-
sköterska och var med om att 
starta upp ett demensboende 
i Nödinge. Jag jobbade som 
utredare för personer med 
demenssjukdomar och har 
varit chef på olika nivåer 
inom olika enheter.

– Min erfarenhet säger 
att vi har en relativt bra äld-
reomsorg i Ale kommun. 
Däremot finns det mycket 
som kan göras bättre. Att 
biståndsbedömarna ska sitta 
ihop med IFO (Individ- och 
familjomsorgen) tycker jag 
är bra. De kan ha hjälp av 
varandra eftersom de utför 

myndighetsutövning båda 
två. Biståndsbedömarna har 
en oerhört viktig roll, förkla-
rade Monica.

Åhörarna lyssnade intres-
serat och fick klart för sig vad 
Monica Westberg anser om 
LOV – Lagen Om Valfri-
hetssystem.

– Det gillar jag inte. Det 
är svårt att välja som gam-
mal. I Ale kommun finns 
nu fyra företag, men bara 
tre-fyra ärenden. Det finns 
inget intresse. En del påstår 
att det tar tid att bygga upp, 
men vad kostar inte det?

Monica Westberg sätter 
också ett frågetecken kring 
rådande arbetsmiljö i Ale 
kommun.

– Personalpolitiken är 

inte bra. I alltför många fall 
får personalen reda på för-
ändringar alldeles för sent. 
Det är bättre att ha med sig 
personalen i processen från 
första början. Det gäller att 
ta vara på personalens kom-
petens. I just det avseendet 
anser jag att Ale har tappat 
lite grann.

– År 2030 kommer det att 
fattas 270 000 omsorgsarbe-
tare i landet. Vi måste börja 
nu för att få folk intresserade 

av vården. Även facken måste 
bli bättre. Att vård- och om-
sorgsprogrammet försvinner 
nu när Ale gymnasium går i 
graven är inte bra, säger Mo-
nica Westberg.

Under den efterföljande 
dialogen var det en stor sam-
stämmighet med de kom-
mentarer som Monica West-
berg framfört. Deltagarna 
framförde också att stora 
delar av äldreomsorgen, ge-
nom stort personalengage-

mang, gör fina insatser för 
vårdtagarna.

– Den personalutbildning 
som pågått och pågår ger 
ökad trygghet och ännu bätt-
re bemötande för kommu-
nens äldre. Dock kan vi kon-
statera att det behövs mer 
personal i verksamheterna 
och detta vidarebefordras 
till valledningen, säger Jarl 
Karlsson.

Nästa seniorträff är tors-
dagen den 6 mars. 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Sossarna arrangerar öppna möten
Seniorträff i Folkets Hus

Monica Westberg redogjorde för sina erfarenheter inom äldreomsorgen i samband med 
den seniorträff som Socialdemokraterna bjudit in till i Nols Folkets Hus.

Hans Hellman och Sven Pettersson lyssnade intresserat till 
Monica Westbergs föredrag.

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

förord och övrig familjejuridik

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

Hästgård i mycket bra läge!

Enplanshus med garage, ett mindre stall och egna marker. Vad mer kan man önska! 
Huset har tre sovrum, braskamin och härlig altan. I stallet får du plats med 4 hästar. 

Pris 2.795.000:- som utgångspris. 
Visas 20/2 och 23/2. 
Adress Sannum Smedsgård 560.

Rivningsobjektet som blev drömhuset!

varsamt renoverat till dagens skick. Man har behållit den gamla charmen. Bra läge, 
centralt i Bohus, med trädgård uppdelad i oaser att njuta av alla härliga växter i. Kök, 

Sannum
Bohus
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NOL. Socialdemokra-
ternas seniorutskott 
arrangerar träffar för 
seniorer och daglediga 
en gång i månaden fram 
till valet i höst.

Folkets Hus i Nol utgör 
mötesplats för dessa 
sammankomster.

Den inledande träffen 
hade tema äldreomsorg 
där partimedlemmen 
Monica Westberg, med 
erfarenhet från fyra 
olika decennier inom 
vården, berätta om sina 
erfarenheter.

Det är valledningens admi-
nistratör Jarl Karlsson som 
ansvarar för träffarna i Fol-
kets Hus. Vid sidan av dag-
träffarna ordnas också kvälls-
möten under rubriken Soppa 
& politik.

– Vi behandlar ämnen 
som exempelvis skolan, re-
gionpolitiken, föreningslivet 
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Alla är välkomna till intres-
santa diskussionskvällar, häl-
sar Jarl Karlsson.

På torsdagens seniorträff 
redogjorde Monica West-
berg för sina 36 år som an-

ställd i Ale kommun. Nume-
ra är hon pensionär.

– Jag började som vårdbi-
träde på Vikadamm i Älväng-
en, utbildade mig till under-
sköterska och var med om att 
starta upp ett demensboende 
i Nödinge. Jag jobbade som 
utredare för personer med 
demenssjukdomar och har 
varit chef på olika nivåer 
inom olika enheter.

– Min erfarenhet säger 
att vi har en relativt bra äld-
reomsorg i Ale kommun. 
Däremot finns det mycket 
som kan göras bättre. Att 
biståndsbedömarna ska sitta 
ihop med IFO (Individ- och 
familjomsorgen) tycker jag 
är bra. De kan ha hjälp av 
varandra eftersom de utför 

myndighetsutövning båda 
två. Biståndsbedömarna har 
en oerhört viktig roll, förkla-
rade Monica.

Åhörarna lyssnade intres-
serat och fick klart för sig vad 
Monica Westberg anser om 
LOV – Lagen Om Valfri-
hetssystem.

– Det gillar jag inte. Det 
är svårt att välja som gam-
mal. I Ale kommun finns 
nu fyra företag, men bara 
tre-fyra ärenden. Det finns 
inget intresse. En del påstår 
att det tar tid att bygga upp, 
men vad kostar inte det?

Monica Westberg sätter 
också ett frågetecken kring 
rådande arbetsmiljö i Ale 
kommun.

– Personalpolitiken är 

inte bra. I alltför många fall 
får personalen reda på för-
ändringar alldeles för sent. 
Det är bättre att ha med sig 
personalen i processen från 
första början. Det gäller att 
ta vara på personalens kom-
petens. I just det avseendet 
anser jag att Ale har tappat 
lite grann.
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tare i landet. Vi måste börja 
nu för att få folk intresserade 
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 6 februari
Skadegörelse
Två garageportar på Kärrvä-
gen i Nol utsätts för skade-
görelse.

Fredag 7 februari

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. 
Rutan till balkongdörren 
krossas. Kontanter tillgrips. 
Spårsäkring sker.

Söndag 9 februari

Inbrott
Okända gärningsmän såga av 
bommen som leder fram till 
Ale Trialklubb i Surte. Däref-
ter sker inbrott i föreningens 
container. Diverse gods till-
grips, bland annat en kom-
pressor och en motorsåg.

Måndag 10 februari

Glaskross
Tre busskurar i Alafors total-
förstörs. Glassplitter vittnar 
om den meningslösa skade-
görelsen.

ÄLVÄNGEN. Av Älv-Anns 
Gatukök finns nu bara 
rester kvar.

Byggnaden har jäm-
nats med marken för att 
skapa möjligheter till 
utveckling av centrala 
Älvängen.

– Startskottet har 
gått för Gustavas plats, 
nästa epok i Älvängens 
utveckling, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Det gamla busstorget i Äl-
vängen ska förvandlas till ett 
område med 50 nya lägenhe-
ter samt butiker och lokaler i 
bottenplan.

– Området, med arbets-
namnet Gustavas plats, har 
varit ute på en så kallad 
markanvisningstävlan som 
vanns i överlägsen stil av Sefa 
Bygg. Det är samma företag 
som iordningställde Han-
delsplats Älvängen, förklarar 
Jan A Pressfeldt.

– Förslaget innehåller 
många kvaliteter; en spän-
nande gestaltning, stora 
luftiga öppna platser dit 
allmänheten har tillträde, 
byggnader som både sticker 
ut och sticker upp då bygg-
naden mot backen uppför 
Starrkärrsvägen planeras för 
9-11 våningar. Det är helt i 
linje med den strukturstudie 
som gjordes för flera år se-
dan. Älvängen kommer att 
få både ett blickfång och en 
ingångsportal som verkligen 
heter duga, säger Pressfeldt.

Vart i processen befin-
ner ni er?

– Vi är på ritbordsstadiet 
just nu, ett arbete som ligger 
till grund för detaljplanen. 

Det arbetet ska vara färdigt 
någon gång i höst, säger Jan 
A Pressfeldt.

En förbipasserande som 
tog del av rivningsarbetet i 
Älvängen konstaterade att 
ytterligare ett gatukök nu 
gått i graven.

– Tidigare fanns det flera 
gatukök i närområdet, för-
utom Älv-Anns även Walls 
Kiosk och Görans i Alafors. 
Alla har tvingats att slå igen.

Jan A Pressfeldt lugnar 
dock alla korvälskare och 
hyser goda förhoppningar 
om ett framtida gatukök i 
Älvängen.

– På Gustavas plats ska 
det absolut finnas en korv-

kiosk så att vi slipper åka till 
Lödöse för att käka en halv 
special.

JONAS ANDERSSON

Så här kan Gustavas plats komma att se ut i framtiden.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD).

– Gatukök rivs när Gustavas plats växer fram
Startskott för nytt projekt 

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade 
lokaler till företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv 
fastighetsutvecklare, som hela tiden bygger nya lokaler och 

Hisingen.

och miljötänk vilket vi omsätter i praktiken genom lean-
koncept och miljödiplomering.

Vi söker nu:

Arbetsledare Fastighetsservice
Vi söker dig som genom ditt ledarskap vill stödja 
och driva våra fastighetsteknikers utveckling och 
arbetsglädje.
Förutom arbetsledande uppgifter vill vi att du leder och 
är delaktig i arbetet att proaktivt förbättra och sköta våra 
fastigheter och installationer.

Du kommer att arbetsleda projekt för installationer och 
energibesparingar, vilka drivs både med egen personal 
och underentreprenörer.

Vi tror att vår nya arbetskamrat har erfarenhet av 
ledarskap och tidigare har jobbat med t ex el- och 
styrinstallationer, VVS-installationer eller fastighetsdrift. 
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med varierande 
arbetsuppgifter och stort fokus på förbättringsarbete.

Välkommen med din ansökan senast 24 februari till 
mats.berntsson@ytterbygg.se.

hyr ut anpassade lokaler

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

Mitsubishi köper man hos

ALE. Ungdomar har 
höga krav på sitt första 
arbete samtidigt som 
det finns lediga jobb.

Stämmer den bilden 
och vad kan man i så 
fall göra för att minska 
glappet?

Det ska man finna svar 
på genom en ny förstu-
die som Ale deltar i. 

– Vi har allt att vinna på att 
delta, säger Andreas Witt, 
verksamhetschef för Arbets-
marknadsenheten – AME. 

Fenomenet med lediga 
jobb och arbetslösa ungdo-
mar tror han i sig inte är nå-
got nytt.

– Däremot är det ingen 
som tidigare på allvar har 
grottat ner sig i det och ta-
git reda på vad som behöver 
hända.

Svaret på den olösta ekva-
tionen hoppas man ska fin-
nas i den förstudie som Ale 
nu genomför tillsammans 
med bland andra Arbetsför-
medlingen.

– Vi behöver identifie-
ra var den svagaste punk-
ten finns idag. Var sjunde 
ungdom i Ale är arbetslös 
och mycket handlar om att 
förändra attityder och även 
titta på utbildningarnas för-
utsättningar för det lokala 
näringslivet. När Arbetsför-
medlingen inte lyckas få ut 
unga i arbete får kommunen 

en kostnad i andra änden i 
form av exempelvis socialbi-
drag, säger Andreas Witt.

En styrgrupp kommer 
att bildas med representan-
ter från hela kedjan, blanda 
annat Arbetsförmedlingen, 
kommunen och näringslivet

Pengarna till förstudien, 
450 000 kronor, kommer 
från Europeiska Socialfon-
den – ESF och ambitionen 
är att sedan få fortsatta an-
slag till arbete. 

– Oavsett om vi får pro-
jektet eller inte så har vi för-
hoppningsvis fått svar på en 
viktig fråga som kan hjälpa 
oss att sänka ungdomsar-
betslösheten.

JOHANNA ROOS

– Ale deltar i förstudie om ungdomsarbetslöshet
Kräver unga ett drömjobb?

Älv-Anns Gatukök rivs då det gamla busstorget i Älvängen 
ska förvandlas och ge plats åt såväl bostäder som affärs-
verksamhet.

Hållplatsen vid Lunnavägen.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

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

NÖDINGE. Ett klassrum 
fyllt av kreativitet, lap-
tops och papperspyssel.

Med bara en vecka 
kvar till den årliga 
UF-mässan i Göteborg 
har Ale gymnasiums 
elever fullt upp. 

Ett böjskydd för hör-
lurarsladdar och vatten-
vänliga hårborstar är 
två av årets affärsidéer.

Ale gymnasium, som tidi-
gare nått stora framgångar 
på Ung företagsamhets re-
gionala mässa i UF-företa-
gande, representeras i år av 
två UF-företag den 17-18 
februari:

Spring UF och Nabelli 
UF. 

Om en vecka ska de pre-
sentera sina produkter på 
mässan ”Våga vara egen” och 
då måste allt falla på plats. 

Spring UF vänder sig till 
hörlursanvändare som trött-
nat på att ständigt behöva 
köpa nya eftersom sladden 
lätt går sönder vid kontak-
ten. 

– Vi har kommit på ett 
slags böjskydd för kabel som 
består av en fjäder som mon-
teras på sladden och som hin-
drar att den böjs sönder, säger 
Jonathan Johansson, som 
tillsammans med fem klass-
kompisar på Teknikprogram-
met driver UF-företaget.

Redo för UF-mässan
– Aleeleverna finslipar sina företagsidéer Slut på trasiga sladdar. Jonathan Johansson, Sofia Skyberg, Kevin Carlbom, Linn Sikström, Albin 

Leyonlund och Marcus Johansson på Ale gymnasiums Teknikprogram driver tillsammans Spring UF. 

Reder ut trassligt problem. Nathalie Wessling, Linn Falk Friberg och Beatrice Pettersson säljer dusch-
vänliga hårborstar genom Nabelli UF. 
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De specialdesignade fjäd-

rarna har de fått sponsrade 
från Got Spring i Göteborg. 
På mässan kommer man inte 
bara att kunna köpa deras 
produkt, utan även få den 
monterad på plats. 

Framgångsrik UF-skola
Nabelli UF, som drivs av 
Nathalie Wessling, Linn 
Falk Friberg och Beatrice 
Pettersson på Samhällspro-

grammet, tillhandahåller en 
hårborste med en speciell 
egenskap. Den kan användas 
för att reda ut tovigt hår re-
dan i duschen och på så sätt 
minimeras det värsta trasslet.

Deras marknadsföringsk-
nep är starka färger. 

– Vi kör på ett rosa-lila 
tema som verkligen syns, sä-
ger Nathalie. 

Hårborstarna kommer 
från hårvårdsföretaget Goc-

ciani och inför mässan laddar 
aleeleverna upp med ett re-
jält lager.

Ale gymnasium briljerade 
på UF-mässan 2012 då sko-
lan placerade sig bland de tre 
bästa i hela sex kategorier. 
Störst framgångar skördade 
då Reseslumraren UF som 
tog sig hela vägen till SM i 
Stockholm. Priset för bästa 
lärare gick till Aleläraren Jan 
Ragnarsson. 

Även i fjol fick man an-
ledning att fira då Slas-
krens UF utsågs till ”Årets 
UF-företag” och gymnasiet 
kammade hem titeln Årets 
UF-skola.

2014 blir sista året som 
Ale gymnasium finns repre-
senterat på UF-mässan inn-
an skolan avvecklas.

JOHANNA ROOS

ALE/KUNGÄLV. Kan du 
dansa, sjunga, spela, 
fota, måla, snickra eller 
något annat du vill visa 
upp?

I år har Ales ungdo-
mar åter igen chansen 
att anmäla sig till UKM – 
Möjligheternas festival 
den 15 mars. 
UKM – Ung Kultur Möts är 
en unik möjlighet för unga 
att få visa upp sina talanger. 
Det är bara fantasin som sät-
ter gränserna. 

Oavsett om man avser att 

stå på scen eller ställa ut sina 
konstverk är alla mellan 15 
och 20 år välkomna att an-
mäla sig på Kultur Ungdoms 
hemsida. 

Efter ett uppehåll förra 
året har chansen nu kommit 
igen och denna gång samver-
kar Ale och Kungälv. Den lo-
kala tävlingen går av stapeln 
den 15 mars i Mimers hus 
och sista anmälningsdag är 
den 26 februari.   

Regionfestivalen går i år i 
Alingsås och värd för Riks-
festivalen 2014 är Halland. 

JOHANNA ROOS

– Kulturfestivalen UKM är tillbaka

Fartfyllda minnen. 2008 var breakdance ett inslag i Ale-upplagan 
av UKM – Ung Kultur Möts.
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Unga talanger sökes

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

av 1900-talet. Den 
anammades av han-
deln, som såg nya möj-
ligheter till marknads-
föring och 1956 sågs 
den första butiksskylt-
ningen. 

En kommersiell kon-
struktion eller en hyll-
ning till kärleken? Kan-
ske båda? Oavsett så är 
budskapet svårt att missa 
och den röda rosen står 
fortfarande som en tvek-
lös kärlekssymbol. 

I blomsteraffären Sven 
Blomma i Surte laddar 
Kristina Willfors, som är 
ny ägare sedan i somras, upp 
inför Alla hjärtans dag. 

– Allt som är rött går hem, 
fast mest röda rosor. 

Förutom att uppvakta sin 
partner märker hon att det 
också blir allt vanligare att 
denna dag köpa en blomma 
till familjemedlemmar eller 
vänner. 

L i k a 
klassiskt som rosor är hjärt-
formade smycken som denna 
dag dominerar juvelerarnas 
skyltfönster. I år går tren-
den mot rosé- och guldtoner 
menar Anna Jacobson på 
Smycka i Nödinge. 

– Aleborna är romantiska 
och har varit länge. 

JOHANNA ROOS
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Mercedes-Benz
Automat, AMG-Styling, Parktronic, Förberedelse för Becker 
Navigation, Förvaringspaket, Metallic lack mm.

C 220 CDI Sedan Avantgarde

299.900 KR

9.900KR

ERBJUDANDE
Köp till Hedin Service paket
3års/7500mil Service**  
& Vinterhjul friktion för 

20st

*Pris 299.900:-, Kontant 20 %, restvärde 50%, 6,95 ränta, 3645:-/månad Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar av årsmodell 2013 
och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass: 4,1-12,2 l/100 km, C02 
109-285 g/km.  Reservation för sedvanlig kreditprövning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. **Servicekontraktet gäller vid köp av en ny 

3.645:- Månadkostnad*

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

MITSUBISHIMOTORS.SE

TRYGGHETSPAKET:

”Med 4-hjulsdrift 
 vet jag att jag alltid 
 tar mig fram”
  RENATA CHLUMSKA, ÄVENTYRARE

NYA OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
SUPERMILJÖBIL 5 SITTPLATSER 
4-HJULSDRIFT 5 STJÄRNOR I EURO NCAP
824 KM RÄCKVIDD TOTALT 1 500 KG DRAGVIKT
52 KM RÄCKVIDD PÅ EL 1 600 LITER LASTVOLYM

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1004 KR/MÅN NETTO

OUTLANDER FINNS ÄVEN I DIESEL- OCH BENSINVERSION

Vi bjuder på 

korv och dryck

Nu firar vi kärleken
ALE. En högtid förbehållen romantiken, kärleken 
i alla dess skepnader eller en dag som vilken som 
helst. 

Alla hjärtans dag kom sent till Sverige, men har 
under de senaste decennierna kommit ikapp ameri-
kanarnas storstilade kärlekshyllning.

ALLA HJÄRTANS DAG

-

-

-

“Love would
never leave
us alone” 
Bob M ar ley

”All you need 
is love. Love is 
all you need”
John Lennon

”Att älska är det 
enklaste och inget 
är så svårt”
Ul f Lundell

”Kärlek är inte kärlek 
som förändras när  
förändringen sker” 
Will i am Sh akespeare

”Darkness cannot drive out darkness. 
Only light can do that. Hate cannot 
drive out hate. Only love can do that.”
Martin Luther King Jr

Ska du fira alla hjärtans dag?

Anna Hedelin Ljungberg med Noah 6 och Ella 3, Nödinge
-

Björn Runesvall, Kungälv

Madeleine Bähr med Melissa 3, Surte

Alla hjärtans dag firas nu på 
fredag den 14 februari. 

Traditionen härstam-

mar från så långt tillbaka 
som medeltiden, men kom 
till Sverige först i mitten M

10 låtar om kär lek
Utan dina andetag – Kent
Faithfully – Journey
Always – Bon Jovi
One Grain Of Sand – Ron Pope

Poison – Alice Cooper
Tusen Bitar – Björn Afzelius

Wind of change – Scorpions

Can’t help falling in love – Elvis Presley

Kärleken förde oss samman – Ulf Lundell

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

NÖDINGE. Ett klassrum 
fyllt av kreativitet, lap-
tops och papperspyssel.

Med bara en vecka 
kvar till den årliga 
UF-mässan i Göteborg 
har Ale gymnasiums 
elever fullt upp. 

Ett böjskydd för hör-
lurarsladdar och vatten-
vänliga hårborstar är 
två av årets affärsidéer.

Ale gymnasium, som tidi-
gare nått stora framgångar 
på Ung företagsamhets re-
gionala mässa i UF-företa-
gande, representeras i år av 
två UF-företag den 17-18 
februari:

Spring UF och Nabelli 
UF. 

Om en vecka ska de pre-
sentera sina produkter på 
mässan ”Våga vara egen” och 
då måste allt falla på plats. 

Spring UF vänder sig till 
hörlursanvändare som trött-
nat på att ständigt behöva 
köpa nya eftersom sladden 
lätt går sönder vid kontak-
ten. 

– Vi har kommit på ett 
slags böjskydd för kabel som 
består av en fjäder som mon-
teras på sladden och som hin-
drar att den böjs sönder, säger 
Jonathan Johansson, som 
tillsammans med fem klass-
kompisar på Teknikprogram-
met driver UF-företaget.

Redo för UF-mässan
– Aleeleverna finslipar sina företagsidéer Slut på trasiga sladdar. Jonathan Johansson, Sofia Skyberg, Kevin Carlbom, Linn Sikström, Albin 

Leyonlund och Marcus Johansson på Ale gymnasiums Teknikprogram driver tillsammans Spring UF. 

Reder ut trassligt problem. Nathalie Wessling, Linn Falk Friberg och Beatrice Pettersson säljer dusch-
vänliga hårborstar genom Nabelli UF. 
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De specialdesignade fjäd-
rarna har de fått sponsrade 
från Got Spring i Göteborg. 
På mässan kommer man inte 
bara att kunna köpa deras 
produkt, utan även få den 
monterad på plats. 

Framgångsrik UF-skola
Nabelli UF, som drivs av 
Nathalie Wessling, Linn 
Falk Friberg och Beatrice 
Pettersson på Samhällspro-

grammet, tillhandahåller en 
hårborste med en speciell 
egenskap. Den kan användas 
för att reda ut tovigt hår re-
dan i duschen och på så sätt 
minimeras det värsta trasslet.

Deras marknadsföringsk-
nep är starka färger. 

– Vi kör på ett rosa-lila 
tema som verkligen syns, sä-
ger Nathalie. 

Hårborstarna kommer 
från hårvårdsföretaget Goc-

ciani och inför mässan laddar 
aleeleverna upp med ett re-
jält lager.

Ale gymnasium briljerade 
på UF-mässan 2012 då sko-
lan placerade sig bland de tre 
bästa i hela sex kategorier. 
Störst framgångar skördade 
då Reseslumraren UF som 
tog sig hela vägen till SM i 
Stockholm. Priset för bästa 
lärare gick till Aleläraren Jan 
Ragnarsson. 

Även i fjol fick man an-
ledning att fira då Slas-
krens UF utsågs till ”Årets 
UF-företag” och gymnasiet 
kammade hem titeln Årets 
UF-skola.

2014 blir sista året som 
Ale gymnasium finns repre-
senterat på UF-mässan inn-
an skolan avvecklas.

JOHANNA ROOS

ALE/KUNGÄLV. Kan du 
dansa, sjunga, spela, 
fota, måla, snickra eller 
något annat du vill visa 
upp?

I år har Ales ungdo-
mar åter igen chansen 
att anmäla sig till UKM – 
Möjligheternas festival 
den 15 mars. 
UKM – Ung Kultur Möts är 
en unik möjlighet för unga 
att få visa upp sina talanger. 
Det är bara fantasin som sät-
ter gränserna. 

Oavsett om man avser att 

stå på scen eller ställa ut sina 
konstverk är alla mellan 15 
och 20 år välkomna att an-
mäla sig på Kultur Ungdoms 
hemsida. 

Efter ett uppehåll förra 
året har chansen nu kommit 
igen och denna gång samver-
kar Ale och Kungälv. Den lo-
kala tävlingen går av stapeln 
den 15 mars i Mimers hus 
och sista anmälningsdag är 
den 26 februari.   

Regionfestivalen går i år i 
Alingsås och värd för Riks-
festivalen 2014 är Halland. 

JOHANNA ROOS

– Kulturfestivalen UKM är tillbaka

Fartfyllda minnen. 2008 var breakdance ett inslag i Ale-upplagan 
av UKM – Ung Kultur Möts.
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Unga talanger sökes

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

av 1900-talet. Den 
anammades av han-
deln, som såg nya möj-
ligheter till marknads-
föring och 1956 sågs 
den första butiksskylt-
ningen. 

En kommersiell kon-
struktion eller en hyll-
ning till kärleken? Kan-
ske båda? Oavsett så är 
budskapet svårt att missa 
och den röda rosen står 
fortfarande som en tvek-
lös kärlekssymbol. 

I blomsteraffären Sven 
Blomma i Surte laddar 
Kristina Willfors, som är 
ny ägare sedan i somras, upp 
inför Alla hjärtans dag. 

– Allt som är rött går hem, 
fast mest röda rosor. 

Förutom att uppvakta sin 
partner märker hon att det 
också blir allt vanligare att 
denna dag köpa en blomma 
till familjemedlemmar eller 
vänner. 

L i k a 
klassiskt som rosor är hjärt-
formade smycken som denna 
dag dominerar juvelerarnas 
skyltfönster. I år går tren-
den mot rosé- och guldtoner 
menar Anna Jacobson på 
Smycka i Nödinge. 

– Aleborna är romantiska 
och har varit länge. 

JOHANNA ROOS
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Mercedes-Benz
Automat, AMG-Styling, Parktronic, Förberedelse för Becker 
Navigation, Förvaringspaket, Metallic lack mm.

C 220 CDI Sedan Avantgarde

299.900 KR

9.900KR

ERBJUDANDE
Köp till Hedin Service paket
3års/7500mil Service**  
& Vinterhjul friktion för 

20st

*Pris 299.900:-, Kontant 20 %, restvärde 50%, 6,95 ränta, 3645:-/månad Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar av årsmodell 2013 
och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass: 4,1-12,2 l/100 km, C02 
109-285 g/km.  Reservation för sedvanlig kreditprövning. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. **Servicekontraktet gäller vid köp av en ny 

3.645:- Månadkostnad*

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

MITSUBISHIMOTORS.SE

TRYGGHETSPAKET:

”Med 4-hjulsdrift 
 vet jag att jag alltid 
 tar mig fram”
  RENATA CHLUMSKA, ÄVENTYRARE

NYA OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
SUPERMILJÖBIL 5 SITTPLATSER 
4-HJULSDRIFT 5 STJÄRNOR I EURO NCAP
824 KM RÄCKVIDD TOTALT 1 500 KG DRAGVIKT
52 KM RÄCKVIDD PÅ EL 1 600 LITER LASTVOLYM

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1004 KR/MÅN NETTO

OUTLANDER FINNS ÄVEN I DIESEL- OCH BENSINVERSION

Vi bjuder på 

korv och dryck

Nu firar vi kärleken
ALE. En högtid förbehållen romantiken, kärleken 
i alla dess skepnader eller en dag som vilken som 
helst. 

Alla hjärtans dag kom sent till Sverige, men har 
under de senaste decennierna kommit ikapp ameri-
kanarnas storstilade kärlekshyllning.

ALLA HJÄRTANS DAG

-

-

-

“Love would
never leave
us alone” 
Bob M ar ley

”All you need 
is love. Love is 
all you need”
John Lennon

”Att älska är det 
enklaste och inget 
är så svårt”
Ul f Lundell

”Kärlek är inte kärlek 
som förändras när  
förändringen sker” 
Will i am Sh akespeare

”Darkness cannot drive out darkness. 
Only light can do that. Hate cannot 
drive out hate. Only love can do that.”
Martin Luther King Jr

Ska du fira alla hjärtans dag?

Anna Hedelin Ljungberg med Noah 6 och Ella 3, Nödinge
-

Björn Runesvall, Kungälv

Madeleine Bähr med Melissa 3, Surte

Alla hjärtans dag firas nu på 
fredag den 14 februari. 

Traditionen härstam-

mar från så långt tillbaka 
som medeltiden, men kom 
till Sverige först i mitten M

10 låtar om kär lek
Utan dina andetag – Kent
Faithfully – Journey
Always – Bon Jovi
One Grain Of Sand – Ron Pope

Poison – Alice Cooper
Tusen Bitar – Björn Afzelius

Wind of change – Scorpions

Can’t help falling in love – Elvis Presley

Kärleken förde oss samman – Ulf Lundell

Forever – Kiss
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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 ser din bakgrund som 
skådespelerska ut?
– Jag läste musikal på gym-
nasiet i Kungälv, men innan 
dess hade jag inte sysslat nå-
got med teater. Därefter var 
jag en sväng på Balettakade-
mien och sedan gick jag en 
fyraårig linje på Teaterhög-
skolan i Malmö. Efter skolan 
var jag ett tag på Folkteatern 
och nu sedan två år tillbaka är 
jag med i Big Wind, ett artist-
kooperativ som håller till på 
Konstepidemin i Göteborg. 
Jag fick hoppa in som ersät-
tare i Alice i underlandet och 
sedan har jag blivit kvar.

Vad är den största skillna-
den mellan att spela teater 

för barn jämfört med en 
vuxen publik?
– Barn har inga filter. Tycker 
de att något är bra så är det 
bra. Vi vuxna har många fler 
lager och är dessutom artiga 
på ett sätt som barn inte är. 
De har även en helt annan 
fantasiförmåga och det räck-
er med något litet för att de 
ska förstå. Vi vuxna har ofta 
en tendens att tro att barn är 
dummare än vad de är. Jag 
tror att det är viktigt med 
kultur tidigt i livet, att man 
får in det i sitt system. 

Så du har barnasinnet 
kvar…
– Ja, jag kommer nog aldrig 
att bli vuxen.

Vad har du för intressen 
vid sidan om teatern?
– Det är lätt att bli engagerad 
i ett jobb som mitt och det 
blir även ens hobby på friti-
den. Sedan kan jag känna ro 
genom att gå och påta i träd-
gården, läsa eller se en film. 

Du är uppvuxen på landet, 
bodde i centrala Malmö un-
der ett par år och nu bor du 
i Alafors. Är du en lantbo 
eller storstadsbo?
– Jag behöver landet, men 
också pulsen. Därför är det en 
bra kombination att bo i Ala-
fors och jobba i Göteborg. På 
något sätt har jag alltid känns 
att landet är hemma, att ha 
någonstans att utgå ifrån.

Har du några framtidsvi-
sioner?
– Det vore kul att filma lite. 
Annars är jag glad om jag kan 
försörja mig som skådespe-
lerska. Yrket är en passion, 
en av de största i ens liv, men 
tyvärr är det inte alltid så lätt 
att leva på. 

JOHANNA ROOS

Med barna- 
sinnet i behåll

Förra veckan visades barnföreställningen Arriatty – Lånarna i Ale.
Det innebar hemmaplan för skådespelerskan och alaforsbon Karin Sillberg.

Lika mycket som pulsen i storstaden behöver hon det lantliga lugnet.

KARIN SILLBERG

Ålder: 36
Bor: Alafors
Familj: Två katter
Gör: Skådespelerska i artist-
kooperativet Big Wind
Intressen: Mitt jobb är min 
hobby
Lyssnar på: Det finns allt möj-
ligt på min Spotify-lista

Äter helst: Hemlagat, gärna 
husmanskost
Drömresa: Nya Zeeland eller 
Tibet
Aktuell: Medverkar i barn-
föreställningen Arriatty – 
Lånarna, som visades i Ale 
förra veckan.

VECKANS PROFIL Alla hjärtans dag
Fredagen den 14 februari

Hos oss hittar du  
presenten till  

Alla Hjärtans Dag!

Ge hjärtat en  
pigg present!

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

Torbjörn Swahn
Aukt. Hälsorådgivare

Orka mer – med 
Mivitotal Plus!
Mivitotal Plus för familjen 
från 3 år och uppåt innehåller
bl a antioxidanterna vitamin 

mangan och selen som 
bidrar till att skydda cellerna 
mot oxidativ stress samt 
vitamin B6, vitamin B12 
och vitamin C som bidrar 
till att minska trötthet och 
utmattning och bidrar till 
immunsystemets normala 
funktion.

199:-Mivitotal Plus

Ord pris 240:-

DrömHuset
Leksaker & Presenter

INSPIRATION  
TILL ALLA  

HJÄRTANS DAG

Vi hjälper dig med 
presenterna!

Ale torg Nödinge 0303-972 76

ROSOR 
TILL NÅGON NÄRA 
ELLER I FJÄRRAN!
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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
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JOHANNA ROOS

Med barna- 
sinnet i behåll

Förra veckan visades barnföreställningen Arriatty – Lånarna i Ale.
Det innebar hemmaplan för skådespelerskan och alaforsbon Karin Sillberg.

Lika mycket som pulsen i storstaden behöver hon det lantliga lugnet.

KARIN SILLBERG

Ålder: 36
Bor: Alafors
Familj: Två katter
Gör: Skådespelerska i artist-
kooperativet Big Wind
Intressen: Mitt jobb är min 
hobby
Lyssnar på: Det finns allt möj-
ligt på min Spotify-lista

Äter helst: Hemlagat, gärna 
husmanskost
Drömresa: Nya Zeeland eller 
Tibet
Aktuell: Medverkar i barn-
föreställningen Arriatty – 
Lånarna, som visades i Ale 
förra veckan.

VECKANS PROFIL Alla hjärtans dag
Fredagen den 14 februari

Hos oss hittar du  
presenten till  

Alla Hjärtans Dag!

Ge hjärtat en  
pigg present!

Ale Torg, Nödinge 0303-971 50

Torbjörn Swahn
Aukt. Hälsorådgivare

Orka mer – med 
Mivitotal Plus!
Mivitotal Plus för familjen 
från 3 år och uppåt innehåller
bl a antioxidanterna vitamin 

mangan och selen som 
bidrar till att skydda cellerna 
mot oxidativ stress samt 
vitamin B6, vitamin B12 
och vitamin C som bidrar 
till att minska trötthet och 
utmattning och bidrar till 
immunsystemets normala 
funktion.

199:-Mivitotal Plus

Ord pris 240:-

DrömHuset
Leksaker & Presenter

INSPIRATION  
TILL ALLA  

HJÄRTANS DAG

Vi hjälper dig med 
presenterna!

Ale torg Nödinge 0303-972 76

ROSOR 
TILL NÅGON NÄRA 
ELLER I FJÄRRAN!
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NÖDINGE. På Mellangår-
dens förskola förbereds 
en önskevecka.

Barnen ska själva få 
bestämma lunchmenyn 
för fem dagar.

Som ett led i det pro-
jektet hade förskolan 
bjudit in kommunens 
dietist Jenny Sallander 
att berätta om tallriks-
modellen.

På Mellangårdens förskolas 
äldreavdelningar, Fjärilen 

och Humlan, pågår just nu 
ett temaarbete med inrikt-
ning på hälsa, där mat och 
motion utgör självklara in-
slag.

– Snart kommer vi att ha 
Olympiska lekar på vår ute-
gård, berättar personalen.

I tisdags hade man besök 
av Jenny Sallander som på 
ett pedagogiskt och lättbe-
gripligt sätt berättade om 
tallriksmodellen och vad ma-
ten innehåller.

– Det finns ett antal sa-
ker som man bör äta för att 

kroppen ska växa och för att 
man ska må bra. Ni måste ju 
ha energi så ni kan leka, för-
klarade Jenny.

För att kommande önske-
vecka inte bara ska komma 
att bestå av hamburgare, 
pizza och dylikt så skickade 
Jenny Sallander med ett an-
tal tips om vad måltiden bör 
innehålla.

– Det är bra om ni får till 
en varierad meny. Ni kan äta 
fisk en dag, kött en annan 
och varför inte en god sop-
pa?

Barnen på Mellangårdens 
förskola sög åt sig av in-
formationen. Eleverna fick 
komponera sin egen måltid 
med tallriksmodellen som 
utgångspunkt.

– Alltid snappar de upp 
något. Det är i den här ål-
dern som man grundlägger 
goda mat- och motionsvanor 
och motion, säger Jenny Sal-
lander.

JONAS ANDERSSON

Kommunens dietist Jenny Sallander vid sitt besök på Mellangårdens förskola i Nödinge.

– Goda matvanor grundläggs i tidig ålder
Tallriksmodellen i fokus

TALLRIKSMODELLEN

-

tallriken fylls med livsmedel 
från denna grupp. För den 

större. Komplettera eventuellt 
med en bit fullkornsbröd.

-

överviktig kan låta denna del 

delen med exempelvis pasta 
eller ris.

-
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NÖDINGE. Annika Albihn 
från Skepplanda.

Så heter vinnaren i 
kampanjen Vita dagar.

– En ren bonus med 
alla fina vinster, säger 
Annika till lokaltidning-
en.

Vita dagar är en folkhälso-
kampanj som initierades för-
ra året av Vakna och folkhäl-
sorådet i samarbete med ett 
antal lokala företagare. 

– Kampanjen syftar till 
att utmana kommuninvå-
narna till att reflektera över 

sin alkoholkonsumtion. Det 
handlar inte om att vi ska 
komma med pekpinnar och 
få alla att bli nykterister, 
förklarar drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Till årets upplaga av Vita 
dagar involverades Ale Fritid 
som en aktiv aktör samt yt-
terligare några partners för 
att ge extra tyngd åt kam-
panjen. 

– Det slog väldigt väl ut ty 
det var ännu fler som intres-
serade sig för Vita dagar den 
här gången, berättar Berg-
gren.

Tävlingen utlystes på 

Vaknas hemsida i augusti. 
Med hjälp av annonser i lo-
kaltidningen välkomnades 
alla vuxna, boende i Ale eller 
tjänstgörande i kommunen, 
att delta.

– Jag svarade på några frå-
gor, så var det klart. Person-
ligen tycker jag det är bra att 
man ibland reflekterar över 
sitt livsmönster, säger An-
nika Albihn som i samband 
med en ceremoni på Sportli-
fe Nödinge fick ta emot täv-
lingens förstapris.

– Jättekul och definitivt 
inget som jag hade räknat 
med. Det här var en bonus, 
säger Annika.

Medförde kampanjen 
några extra vita dagar för 
din del?

– Ja, en hel månad fak-
tiskt. Under hela september 
avstod jag från att dricka vin 
till middagen på lördagskväl-
len. Jag gjorde det för att jag 
hade lust med det, säger An-
nika.

Förstapristagaren erhöll 
en övernattning på hotell 
för två personer, presentkort 
från Team Sportia och Frukt 
& Grönt, träningskort á tio 
gånger samt personlig träna-
re på Sportlife, ryggsäck och 
biobiljetter.

– Jag är överväldigad, sade 

– Kampanj som kommit för att stanna

-
son från Team Sportia.

Vita dagars vinnare prisade

Annika Albihn när hon tog 
emot gratulationerna.

Priser i nästan lika stor 

omfattning tilldelades även 
tvåan och trean i tävlingen, 
Angelica Andersson (Nö-

dinge) respektive Lisa Hae-
ger (Göteborg).

JONAS ANDERSSON
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Din auktoriserade 
Citroën och Nissan

Verkstad

Fullserviceanläggning
AC-service på alla bilmärken

Ekonomiservice på äldre bilar
Vi släcker tvåor från besiktningen

Fri lånebil vid service

Solbräckegatan 25  Verkstad: Vard 7 -17  0303- 20 94 30   www.hurtigsbil.se
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FRI TRÄNING
FÖR ALLA FÖRÄLDRAR!
VÄRDE 900 KR
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Vi anordnar även födelsedagskalas 
på samtliga av våra Family Fitness- 
klubbar, där det bjuds på dans och  
lek samt korv med bröd, saft och mycket mer. 
För bokning av barnkalas kontakta din närmsta 
Nordic Wellness-reception.

KALAS

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

ÖVER 4000 BARN OCH UNGDOMAR DANSAR OCH TRÄNAR

HOS OSS VARJE VECKA PÅ NÅGON UTAV VÅRA KLUBBAR! KLUCKA PÅ NÅGON U
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UTAV VÅRA

cket mer. 
din närmsta 

A PÅ NÅGON UUUTTTAAAV VÅRA 

FARTFYLLD VÅR PÅ

NORDIC WELLNESS!

SE HEMSIDA FÖR MER
INFO OM KURSSTARTER



Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

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

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB

Tobias Sigestrand 

www.tsmureri.com

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

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

På förmiddagarna mellan 10:00 –12:00 delar vi lag och 
spelar3-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 tjejerKom 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 VimmerviIP.

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

betalat sin medlemsavgift har rösträtt

NÖDINGE–SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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www.tsmureri.com

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

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

På förmiddagarna mellan 10:00 –12:00 delar vi lag och 
spelar3-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 tjejerKom 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 VimmerviIP.

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

betalat sin medlemsavgift har rösträtt

NÖDINGE–SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Allsvenskan södra
Lidköpings AIK – Surte BK 
4-10 (2-6)
Mål SBK: Magnus Karlsson 3, Henrik 
Jönsson 2, Jens Samuelsson, Fredrik 
Åkerlind, Robin Wang, Ante Grip 
och Carl-Oscar Bridholm 1 vardera. 
Matchens kurrar: Magnus Karlsson 
3, Alexander Wetterberg 2, Nils 
Sigurd 1.

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

BASKET

FOTBOLL

NÖDINGE. Oinspirerat 
och utan hjärta.

Nödinges handbolls-
damer var helt från-
varande under halva 
matchen mot IK Bal-
tichov.

Trots en total scen-
förändring efter paus 
jagade NSK förgäves.

Mötet mellan Nödinge och 
IK Baltichov i Ale gymnasi-
um blev en match med två 
ansikten. I den första halvle-
ken tilläts gästerna dominera 
och göra mål på i princip allt 
och hade sex måls övertag 
inför den avslutande delen. 
Baltichov hade till och med 
sju måls övertag när ett ut-
skällt NSK plötsligt vaknade 
till liv och med hjälp av ett 
framgångsrikt tvåpunktsspel 
åt sig hemmalaget nästan 
ikapp. Amanda Lindskog 
fick tag på bollarna i målet 
och med sex minuter kvar 
att spela skiljde bara ett mål, 
men det var inte Nödinges 
dag. Antalet felpass, bortkas-

tade bollar och förhastade 
avslut blev till sist för många 
och Baltichov kunde efter 
en trots allt dramatisk andra 
halvlek avgå med segern.

– Första halvlek var un-
der all kritik och tyvärr helt 
utan hjärta. Att inte bjuda 
till bättre är inget annat än 
bedrövligt och då vinner 
man heller inga matcher. 
Sen rycker vi upp oss i andra 
och visar att vi faktiskt kan 
springa och spela handboll 
samtidigt. Det är synd att vi 

sätter oss i en så svår situa-
tion. Baltichov är definitivt 
en motståndare som vi kan 
slå och borde ha bakom oss 
i tabellen, sa en besviken 
NSK-tränare, Tony Lind-
skog, efter matchen.

Dramatik
Publiken fick valuta för en-
trépengen i Ale gymnasium, 
åtminstone när det gällde 
dramatik. Denna gång blev 
det inte ett lyckligt slut på 
kampen, men Nödinge vi-

sade stort hjärta och fick åt-
minstone en halv upprättelse 
efter att ha gjort match av 
mötet med Baltichov, trots 
ett hopplöst halvtidsunder-
läge.

De tekniska felen och in-
dividuella misstagen som 
tyvärr präglade matchen till 
stor del kan också ha sin för-
klaring i att Nödinge har en 
mycket tunn A-trupp i år. I 
matchen mot Baltichov hade 
NSK endast två avbytare. 
Storskytten Elina Mathias-

sons comeback efter skada 
är ett självklart en stor bonus 
jämfört med i höstas, men 
inte heller hon orkar bomba 
i 60 minuter.

Nu har Nödinges blå ele-
ganter drygt två veckor på sig 
att slipa formen inför mötet 
med mittenlaget ÖHK Gö-
teborg. Revanschhunger lär 
förhoppningsvis inte saknas.

Fotnot: Fler bilder på 
alekuriren.se
PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ
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– Nära 
vända 
hopplöst 
underläge

Nödinge jagade förgäves

Division 2 västsvenska dam
Nödinge SK – IK Baltichov 
19-21 (6-12) 
Mål NSK: Elena Mathiasson 7, Cloé 
Crosby 4, Jenny Jensdottir 2, Sara 
Andréasson 2, Michelle Crosby, 
Michaela Sjöstrand, Jessica Peters-
son och Jessica Edler 1 vardera. 
Matchens kurrar: Jenny Jensdottir 2, 
Chloé Crosby 1.

Bjurslätt/Torslanda 15 66 28
HK Önnerediterna 15 20 25
HK Aranäs 14 42 22
Alingsås HK 13 30 21
ÖHK Göteborg 13 -17 16
Göteborg Finest 16    9 14
IK Baltichov 16 -59 13
Nödinge SK 15 -80 10
HK Varberg 14 -74   8
415 Östra Göteborg 15 -41   5
HP Warta 16 -201   0

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Stenungsund 20-32 
(12-14)
Mål Ale: Marcus Hylander 5, Johan 
Lövgren 4, Anton Thunberg 2, 
Mattias Johannesson 2, Mathias 
Johansson 2, Fredrik Johansson, 
Joakim Samuelsson, Martin Olsson, 
Jonathan Cederholm och Daniel 
Rehn 1 vardera. Matchens kurrar: 
Marcus Hylander 2, Mattias Johan-
nesson 1.

Backa HK 18 189 33
IK Baltichov 17 105 26
Västra Frölunda 17 59 25
Rya HF 18 -7 21
HK Hök 16 57 20
Stenungsunds HK 18 19 20
HK Halmstad 16 11 20
IK Celtic 18 14 17
Onsala HK 18 4 14
Mölndals HF 18 -33 12
Ale HF 17 -84   8
Kärra HK 16 -117   4
KFUM Ulricehamn 15 -217   2

Div 2 västsvenska damer
Nödinge SK – IK Baltichov 19-21

HANDBOLL

Jenny Jensdottir och Nödinge SK:s handbollsdamer försökte hämta in ett sexmålsunderläge i andra halvlek, men jakten 
var förgäves. NSK vaknade för sent.

FLODA. Surtes inne-
bandydamer tog en ny 
viktig skalp i kampen 
om fjärdeplatsen.

Floda bortabesegra-
des med uddamålet.

– Det blev onödigt 
jämnt i tredje perio-
den, men vi återtog 
kontrollen i slutet av 
matchen, summerar trä-
nare Tommi Pasanen.

Efter att ha blivit avhängda 
från toppstriden satte Surtes 
damer ett nytt mål. Fjärde-
platsen i serien skulle vinnas 
och nu ser det onekligen ut 
att bli verklighet. Trots att 
laget hade sju spelare i in-
fluensa den gångna veckan 
lyckades Floda besegras på 
fredagskvällen. Surte domi-
nerade totalt under de två 
första perioderna, täckte 
skott och ställde om snabbt. 
Att siffrorna inte rusade iväg 
berodde enbart på Flodas 
skickliga burväktare som 
tillsammans med Surtes tre-
målsskytt Katja Kontio ut-
sågs till matchens lirare.

– Tjejerna slet och jobba-
de hårt. Vi satte hög press på 
Floda och när vi gjorde 4-1 
tidigt i tredje perioden trod-

de jag nog att det var klart, 
men Floda kom tillbaka. När 
tre minuter återstod skiljde 
bara ett mål. Då toppade vi 
laget och lugnade ner spelet. 
Floda fick aldrig någon riktig 
chans att kvittera, berättar 
Tommi Pasanen.

Det fanns ett antal detal-

jer som blev matchavgöran-
de. Surte fick spela power-
play tre gånger och gjorde 
mål i två av fallen samtidigt 
som laget inte ådrog sig nå-
gon egen utvisning under 
hela matchen.

– Det gäller att ta vara på 
tillfällena. Sedan var det väl-

digt kul att Katja Kontio fick 
göra tre mål. Hon kom till 
spel med en helt ny klubba, 
några centimeter längre än 
den förra, och det gjorde su-
sen, skrattar Pasanen.

Nu väntar spel mot se-
riens bottenlag, borta möten 
mot Guldheden och Backa-

dalen, innan Lindome som 
är främsta utmanaren till 
fjärdeplatsen i tabellen kom-
mer till Bohushallen.

– Det kan vara avgjort 
innan, i annat fall blir det 
en härlig match att se fram 
emot. Nu gäller det dock att 
vi är ödmjuka och fortsätter 
jobba hårt så vi inte går på 
en onödig förlust i de kom-
mande matcherna. Att möta 
bottenlag betyder inte med 
automatik att det blir lättare 
att vinna. De krigar för sin 
existens och vi måste levere-
ra för att vinna, avslutar en 
nöjd Tommi Pasanen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Uddamålsseger för Surtes damer

Katja Kontio blev tremålsskytt för Surte i vinstmatchen mot Floda. Inte så konstigt heller, 
hon spelade med en helt ny klubba, ett par magiska centimeter längre än den förra.

Division 2 Göteborg damer
Floda IBK – Surte IS IBK 5-6 
(1-2,0-1,4-3)
Mål SIS: Katja Kontio 3, Carolina 
Björkner, Natalie Hjertberg, Emma 
Asplund. Matchens kurrar: Katja 
Kontio 3, Natalie Hjertberg 2, Caroli-
na Björkner 1.

Pixbo/Wallenstam 13 104 38
Sportlife Kungälv 15   54 37
Lindås IBK 14   33 37
Surte IS IBK 16   22 28
Lindome IBK 15  -12 24
FBC Lerum 15     9 22
Floda IBK 14   11 21
IBK Göteborg 14  -47   9
Kärra IBK 13  -50   9
Guldhedens IK 15  -52   8
IBF Backadalen 16  -72   4

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Öckerö 3-6  
(1-1, 2-2, 0-3)
Mål Ale: Ted Gustafsson, Niklas 
Karlsson, Patrik Jonasson.

Div 2 Göteborg damer
Floda IBK – Surte IS IBK 5-6

RESULTAT

DU15 
Högsbo Basket - Ale  16 - 77
HU13 
S:t Helena - Ale     47 - 39
H div 3 
LT United -  Ale  112 - 40

Träningsmatcher
Skepplanda BTK – Romelanda 
UF 3-4 (2-2)
Mål SBTK: Linus Carlsson 2, Oskar 
Hellström.
Vårgårda IK – Ahlafors IF 3-2
Mål AIF: Sebastian Hollstein, Jesper 
Johannesson.
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Vi lyfter på hatten...
...för Tobias Johnsson, 20, 
från Älvängen som gjorde 
el i tser ie-
debut för 
Redberg-
slids IK 
på mån-
dagskväl-
len. När 
k n a p p t 
fyra minu-
ter återstod släpptes ”Tob-
be” in och Ale HF:s stolta 
export fixade omgående en 
straff efter en tuff satsning. 
RIK vann matchen över 
H43 med 30-22.

Tobias Johnsson.
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Förra helgen genomfördes den femte och 
sjätte deltävlingen i Lilla Världscupen i Ul-
ricehamn. Det tävlades i Super G och i 
slalom. Ale hade fina framgångar. En kvar-
tett boendes i kommunen, men tävlan-
des för Göteborgs Slalomklubb svarade 
för fina prestationer. Erik Karlsson, nia i 
slalom (herr 9-10)Anna Karlsson segrade i 
slalomklassen (dam 13-14), Linnea Olsson, 
segrade i Super G (dam11-12) och Frida 
Olsson knep ett silver i Super G (dam 13-
14). Dessa åkare tränar flitigt i Aleback-
en och gratuleras för sina prestationer i Ul-
ricehamn.

Aleungdomar 
slog till på Lilla 
Världscupen

NÖDINGE. Ale HF kom-
mer inte till sin rätt i år. 

Hemmamötet mot 
Stenungsund avslöjade 
stora brister på i princip 
alla positioner och delar 
av spelet. 

– De är bättre än oss, 
men det är sättet som vi 
förlorar på som är mest 
frustrerande, sucka-
de Aletränaren Janne 
Lövgren.

Ale HF:s situation i division 
3 västsvenska västra är nu yt-
terst prekär. Det är fyra po-
äng upp till en plats ovanför 
strecket som innebär förnyat 
kontrakt och på söndag vän-
tar ödesmatch mot Mölndals 
HF som just nu är laget som 
Ale jagar.

– Vi får snacka ihop oss 
och försöka mobilisera all 
kraft. Det är fortfarande ing-
et omöjligt uppdrag, men 
vi måste visa en helt annan 
skärpa och beslutsamhet, 
menar Janne Lövgren som 
fick se sina adepter kapitule-
ra med hela 20-32 mot Ste-
nungsund i söndags kväll.

Det bjöds inte på någon 
större handbollsunderhåll-
ning i Ale gymnasium. Båda 
lagen svarade för många tek-
niska och individuella miss-
tag, men hemmalaget svara-
de för absolut flest. I halvlek 
skiljde bara två mål och hem-
mapubliken hoppades på en 
uppryckning efter paus. Det 
blev tvärtom. Johan Löv-
gren, Anton Thunberg och 
Marcus Hylander utgör 
nu ryggraden i Ale HF. Två 
av dem fick kliva av i andra 

halvlek. Anton med en lår-
kaka och Lövgren efter en 
smäll mot huvudet.

– Det är tunga avbräck 
för oss, särskilt försvarsmäs-
sigt. Samtidigt fick vi ge våra 
unga killar lite extra speltid 
och det kan vara bra på sikt. 
Tyvärr så sitter vi i en be-
kymmersam sits just nu. Det 
är inte mycket att be för. Vi 
måste helt enkelt börja vinna 
matcher och kan vi ta Möln-
dal på söndag så finns fort-
farande chansen att vi kan 
rädda oss kvar i trean, säger 
Janne Lövgren.

Utmanande
Ale HF:s olycka blev inte 
mindre när vänsterhänte hö-
gernian, jättetalangen Nic-
las Ericsson, blev klar för 
allsvenska Heid med kort 
karens.

– Jag har fått chansen att 

provträna med dem, då de 
just nu har en lång skadelista 
och dessutom saknar en vän-
sterhänt. Jag blev erbjuden 
ett kontrakt och det är en 
chans jag måste ta. Att få 
spela på den nivån och med 
så duktiga handbollsspelare 
känns fantastiskt utmanande, 
sa Ericsson som följde sina 
tidigare lagkamrater från 

läktaren.
Tränare Lövgren fyllde i:
– Det är bara att önska 

Niclas lycka till. Han är am-
bitiös och en skicklig hand-
bollsspelare. För oss innebär 
det emellertid att ungefär 
åtta mål framåt försvinner, så 
visst är det tufft för oss.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale Brukshundklubb har i 
vår ett extra stort kursutbud, 
från valpkurs, grund-, fort-
sättning- och fördjupad all-
mänlydnad till tävlingskurs, 
rallylydnad, hundmöten och 
ringträning. Nytt för i år 
är ”Problemhund” där man 
kan få individuell hjälp.

Den 17 mars startar vå-
rens kurser med en föreläs-
ning för alla kursdeltagare. 
Det är klubbens avtalsin-
struktör Monica Henriks-
son som ger föreläsningen 
som handlar om hundens 
hälsa – från pälsvård och 
olika sjukdomar till hur man 
klipper klor och gör rent i 
öronen på sin hund.

Själva kursutbudet 
består av en valpkurs med 
Anna-Lena Svensson 
och Pia Mikkelsen som 
ledare, och unghundskurser 
och fortsättningskurser i 
allmänlydnad med Monica 
Henriksson. Under hösten 
provades konceptet med 
dagkurser vilket slog väl 
ut, så det finns även med i 
vårens kursutbud.

Dessutom en kurs med 
Monica Henriksson för de 

som vill förbereda sig för 
att börja tävla i lydnad och 
bruks, och en kurs för de 
som har varit ute och tävlat 
en hel del, och vill finslipa 
detaljerna.

Barbro Larsson kommer 
att hålla en fortsättnings-
kurs i allmänlydnad med 
möjlighet att prova på olika 
aktiviteter med sin hund. 
Även en kurs i rallylydnad 
erbjuds i vår, för nybörjare, 
med klubbens egen instruk-
tör Marie-Louise Segvall. 
Klubben kommer även att 
hålla några tillfällen med 
”drop in” ringträning med 
Peter van der Steen i slutet 
av mars/början av april 
för de som vill förbereda 
sig själv och sin hund för 
utställningssäsongen.

Tre tävlingar kommer 
även att hållas i vår, en 
spårtävling den 27 april, en 
rallylydnadstävling den 17 
maj och en lydnadstävling 
den 15 juni. Ale BK hälsar 
alla nya och gamla medlem-
mar välkomna till vårens 
aktiviteter!

Anna Frisk

Vårens aktiviteter på 
Ale Brukshundklubb

Emma Mara tävlar rallylydnad med sin labrador Zeb.

Marcus Hylander visade vilja och glöd. Det och fem mål gjorde honom till Ales främsta spelare i 
förlustmatchen mot Stenungsund, både offensivt och defensivt.

Körde fast. Johan Lövgren och Ale HF hade stora problem of-
fensivt. I första halvlek blev det bara sex mål framåt.
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Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Stenungsund 20-32

HANDBOLL

Ale HF chanslöst

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
2-6 år    09.00-10.30

i Skepplandahallen 
på lördagar

Boll-lekis

Alla är välkomna!

– Nu väntar ödesmatch mot Mölndal

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Förra helgen genomfördes den femte och 
sjätte deltävlingen i Lilla Världscupen i Ul-
ricehamn. Det tävlades i Super G och i 
slalom. Ale hade fina framgångar. En kvar-
tett boendes i kommunen, men tävlan-
des för Göteborgs Slalomklubb svarade 
för fina prestationer. Erik Karlsson, nia i 
slalom (herr 9-10)Anna Karlsson segrade i 
slalomklassen (dam 13-14), Linnea Olsson, 
segrade i Super G (dam11-12) och Frida 
Olsson knep ett silver i Super G (dam 13-
14). Dessa åkare tränar flitigt i Aleback-
en och gratuleras för sina prestationer i Ul-
ricehamn.

Aleungdomar 
slog till på Lilla 
Världscupen

NÖDINGE. Ale HF kom-
mer inte till sin rätt i år. 

Hemmamötet mot 
Stenungsund avslöjade 
stora brister på i princip 
alla positioner och delar 
av spelet. 

– De är bättre än oss, 
men det är sättet som vi 
förlorar på som är mest 
frustrerande, sucka-
de Aletränaren Janne 
Lövgren.

Ale HF:s situation i division 
3 västsvenska västra är nu yt-
terst prekär. Det är fyra po-
äng upp till en plats ovanför 
strecket som innebär förnyat 
kontrakt och på söndag vän-
tar ödesmatch mot Mölndals 
HF som just nu är laget som 
Ale jagar.

– Vi får snacka ihop oss 
och försöka mobilisera all 
kraft. Det är fortfarande ing-
et omöjligt uppdrag, men 
vi måste visa en helt annan 
skärpa och beslutsamhet, 
menar Janne Lövgren som 
fick se sina adepter kapitule-
ra med hela 20-32 mot Ste-
nungsund i söndags kväll.

Det bjöds inte på någon 
större handbollsunderhåll-
ning i Ale gymnasium. Båda 
lagen svarade för många tek-
niska och individuella miss-
tag, men hemmalaget svara-
de för absolut flest. I halvlek 
skiljde bara två mål och hem-
mapubliken hoppades på en 
uppryckning efter paus. Det 
blev tvärtom. Johan Löv-
gren, Anton Thunberg och 
Marcus Hylander utgör 
nu ryggraden i Ale HF. Två 
av dem fick kliva av i andra 

halvlek. Anton med en lår-
kaka och Lövgren efter en 
smäll mot huvudet.

– Det är tunga avbräck 
för oss, särskilt försvarsmäs-
sigt. Samtidigt fick vi ge våra 
unga killar lite extra speltid 
och det kan vara bra på sikt. 
Tyvärr så sitter vi i en be-
kymmersam sits just nu. Det 
är inte mycket att be för. Vi 
måste helt enkelt börja vinna 
matcher och kan vi ta Möln-
dal på söndag så finns fort-
farande chansen att vi kan 
rädda oss kvar i trean, säger 
Janne Lövgren.

Utmanande
Ale HF:s olycka blev inte 
mindre när vänsterhänte hö-
gernian, jättetalangen Nic-
las Ericsson, blev klar för 
allsvenska Heid med kort 
karens.

– Jag har fått chansen att 

provträna med dem, då de 
just nu har en lång skadelista 
och dessutom saknar en vän-
sterhänt. Jag blev erbjuden 
ett kontrakt och det är en 
chans jag måste ta. Att få 
spela på den nivån och med 
så duktiga handbollsspelare 
känns fantastiskt utmanande, 
sa Ericsson som följde sina 
tidigare lagkamrater från 

läktaren.
Tränare Lövgren fyllde i:
– Det är bara att önska 

Niclas lycka till. Han är am-
bitiös och en skicklig hand-
bollsspelare. För oss innebär 
det emellertid att ungefär 
åtta mål framåt försvinner, så 
visst är det tufft för oss.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale Brukshundklubb har i 
vår ett extra stort kursutbud, 
från valpkurs, grund-, fort-
sättning- och fördjupad all-
mänlydnad till tävlingskurs, 
rallylydnad, hundmöten och 
ringträning. Nytt för i år 
är ”Problemhund” där man 
kan få individuell hjälp.

Den 17 mars startar vå-
rens kurser med en föreläs-
ning för alla kursdeltagare. 
Det är klubbens avtalsin-
struktör Monica Henriks-
son som ger föreläsningen 
som handlar om hundens 
hälsa – från pälsvård och 
olika sjukdomar till hur man 
klipper klor och gör rent i 
öronen på sin hund.

Själva kursutbudet 
består av en valpkurs med 
Anna-Lena Svensson 
och Pia Mikkelsen som 
ledare, och unghundskurser 
och fortsättningskurser i 
allmänlydnad med Monica 
Henriksson. Under hösten 
provades konceptet med 
dagkurser vilket slog väl 
ut, så det finns även med i 
vårens kursutbud.

Dessutom en kurs med 
Monica Henriksson för de 

som vill förbereda sig för 
att börja tävla i lydnad och 
bruks, och en kurs för de 
som har varit ute och tävlat 
en hel del, och vill finslipa 
detaljerna.

Barbro Larsson kommer 
att hålla en fortsättnings-
kurs i allmänlydnad med 
möjlighet att prova på olika 
aktiviteter med sin hund. 
Även en kurs i rallylydnad 
erbjuds i vår, för nybörjare, 
med klubbens egen instruk-
tör Marie-Louise Segvall. 
Klubben kommer även att 
hålla några tillfällen med 
”drop in” ringträning med 
Peter van der Steen i slutet 
av mars/början av april 
för de som vill förbereda 
sig själv och sin hund för 
utställningssäsongen.

Tre tävlingar kommer 
även att hållas i vår, en 
spårtävling den 27 april, en 
rallylydnadstävling den 17 
maj och en lydnadstävling 
den 15 juni. Ale BK hälsar 
alla nya och gamla medlem-
mar välkomna till vårens 
aktiviteter!

Anna Frisk

Vårens aktiviteter på 
Ale Brukshundklubb

Emma Mara tävlar rallylydnad med sin labrador Zeb.

Marcus Hylander visade vilja och glöd. Det och fem mål gjorde honom till Ales främsta spelare i 
förlustmatchen mot Stenungsund, både offensivt och defensivt.

Körde fast. Johan Lövgren och Ale HF hade stora problem of-
fensivt. I första halvlek blev det bara sex mål framåt.
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Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Stenungsund 20-32

HANDBOLL

Ale HF chanslöst

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
2-6 år    09.00-10.30

i Skepplandahallen 
på lördagar

Boll-lekis

Alla är välkomna!

– Nu väntar ödesmatch mot Mölndal

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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LIDKÖPING. 4-0 på 18 
minuter.

Surte gjorde proces-
sen kort med Lidköping.

– Vi fick ihop defen-
siven och då kommer 
offensiven som ett brev 
på posten, säger en 
sprudlande glad Surte-
tränare, Jonny Samu-
elsson.

Bortamötet med Lidköping 
var av stor betydelse. Poäng-
en gav Surte BK återigen fast 
mark i den allsvenska tabel-
len och laget kan nu se fram 
mot onsdagens drabbning 
mot serieledande Gripen i 
Ale Arena.

– Den kunde inte ha kom-
mit bättre. Vi har spelat bra 
en längre tid, även om vi inte 
alltid har lyckats vinna. Nu 
fick vi ordentligt med luft 
under vingarna mot Lidkö-
ping och egentligen är det 
bara en tiominutersperiod i 
början av andra halvlek som 
inte är bra. Resten såg myck-
et bra ut. En laginsats som 
var mer eller mindre felfri, 
myser Jonny Samuelsson.

Surte är enligt honom 
inne i en utvecklingsfas och 
testar ständigt nya spelsätt. 
Till och från klaffar allt. 
Nyckeln framåt och det som 
Jonny helst vill se är att fler 
spelare blir involverade i an-
fallsspelet.

– Det lyckades vi definitivt 
med mot Lidköping. Vi kom 
med mycket folk och var 
heta i straffområdet. Efter 
4-0 kändes matchen punkte-
rad och vi kunde kontrollera 
händelserna.

Mot Gripen på onsdag 
gäller det självklart också att 
vara med från avslag. Hos se-
rieledarna finns mängder av 
bekanta Surteansikten och 
potentiella matchvinnare. 
Bröderna Henrik och Fred-
rik Korén, Lasse Karlsson 
och Johan Grahn har alla 
ett förflutet Ales bandynäste.

– Framför allt har Gripen 
ett bra fungerande kollektiv. 
Vi måste upp på vår högsta 
nivå, men lyckas vi med det 
är det ingen omöjlig uppgift 
att ta poäng mot Gripen. Vi 
är riktigt bra när allt stäm-
mer. Det ska bli en spännan-
de match och vi hoppas på 
en härlig publikinramning, 

säger Jonny Samuelsson.
Fredrik Åkerlind från 

Skutskär gjorde debut i Sur-
tetröjan mot LAIK och såg 
bra ut på mittfältet. Han fi-
rade sitt inträde i laget med 
ett av målen. 

Det kom också lugnande 
besked under veckan angå-
ende Johan Janebrinks be-
farade knäskada som ser ut 
att vara lindrig variant ser ut 
att vara en blödning och han 
kan förhoppningsvis snart 
vara tillbaka på isen. 

Efter Gripen väntar mö-
ten med bottenlagen Tjust 
och Åtvidaberg, sen är ban-
dysäsongen över för den här 
gången och laddningen inför 
nästa kan starta…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vinsemester vid Mosel
6 dagar i Zeltingen, Tyskland

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

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’.   

★★★
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.  

är mycket populärt – det finns möjlighet för flera 
olika turer. Precis som att det finns flera vandrings- och cykelstigar.   

17 km.
 40 km.

är känt för att vara 
en av Mosels vackraste och 
mest romantiska landsbyar: 
43 km.

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

 Söndagar 6/4-
26/10 2014. 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

LAIK utklassades – 
nu väntar Gripen för Surte

Allsvenskan södra
Lidköpings AIK – Surte BK 4-10

BANDY

 

ALLSVENSK BANDY

ONSDAG 12 FEBRUARI 

19.00Ale Arena

Matchen arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
GRIPEN 

ÅRETS SISTA
HEMMAMATCH!

Det blev vinst för tred-
je året i rad för Västergöt-
lands tjejer i GP-pucken. 

I finalen som gick av 
stapeln den 2 februari i 
Frölundaborg utklassade 
laget Hisingen med 5-0.

Glada guldmedaljörer. Anja 
Björklund, 13 från Sålan-
da och Jennifer Knutsson, 13 
från Skepplanda kämpade i 
guldstriden.

Guld till 
Aletjejer

Måljubel i Surte. 4-0 på 18 
minuter. Vildkatterna star-
tade med en rejäl urladd-
ning och LAIK kom på ef-
terkälken.
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FOTBOLL I ALE

Lör 15 feb kl 12.00
Forsvallen
SBTK – Kode

Lör 15 feb kl 12.00
Sjövallen
AIF dam – Lerum

VÄLKOMMEN 
PÅ BIO-KVÄLL
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Till dig som är medlem i Företagarna Ale

Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann

När: Tisdag 25 februari kl 18.00
Var: Medborgarhuset i Alafors
Anmälan till: ericson.barbro@gmail.com

Sista hemma-
matchen en 
riktig höjdare
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NÖDINGE. Är du förundrad 
över hur pennor, böcker och 
strumpor bara kan försvinna?

Förklaringen stavas Lånarna.
De bor under husgolvet och 

ger sig inte gärna tillkänna.

I förra veckan besökte Big Wind Ale 
gymnasium för att vid sex olika till-
fällen framföra barnteaterföreställ-
ningen Arrietty – Lånaren, baserad 
på Mary Nortons böcker. I publiken 
fanns skolbarn från samtliga lågsta-
dieskolor i kommunen. Erik Dahl, 
Ola Karlberg, Johanna Ehn och 
Karin Sillberg var skådespelarkvar-
tetten som stod för underhållningen. 
Den sistnämnda är för övrigt hem-
mahörande i Alafors.

– Inte varje dag som man får nöjet 
att uppträda på hemmaplan. Riktigt 
kul, konstaterade Karin efter att ha 
klivit av scenen och tagit del av åskå-
darnas applåder.

Arrietty – Lånaren är en fantasy-

historia om Arrietty och hennes för-
äldrar, om en flickas längtan ut ur det 
trånga, ut till det ”stora” livet.

Vi får följa familjen Klock, ett de-
cimeterhögt småfolk bestående av 
Hemily, Lånart och deras dotter Ar-
rietty, som fyller sitt hem med saker 
som de har lånat från människornas 
hus. Det bjuds på både spänning och 
dramatik när Arrietty går med sin 
far ovan jord för att låna. Här träffar 
hon människobarnet Tom vilket gör 
allting väldigt komplicerat.

– Lånare får aldrig bli sedda, då 
måste de emigrera, förklarar pappa 
Lånart.

Upplösningen blir dramatisk och 
samtidigt tankeväckande. Hur är det 
att inte känna sig trygg i sitt eget 
hem och att bli bortjagad? I denna 
blandning av musikal och dansföre-
ställning går stora frågor och humor 
hand i hand. Lånarna charmar publi-
ken och visar att man kan leva gott 
på människornas överflöd.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Teater och 
sagolek samt andra upp-
levelser för barn erbjuds 
under våren i olika delar av 
kommunen. I förra veckan 
gästades Ale gymnasium 
av Big Wind och föreställ-
ningen Arrietty – Lånaren. 
Lördagen den 22 februari 
är det dags för nästa barn-
teater. Fröken och fräken 
– Alla får vá mé, är ett färg-

sprakande, finurligt och 
fartfyllt musikäventyr som 
får publiken att släppa loss.

– En interaktiv rytmik-
föreställning, som passar 
barn i åldern 3-5 år, förkla-
rar kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Föreställningen visas i 
gymnasiets tv-studio.

JONAS ANDERSSON

Barnteatern ”Fröken och fräken – Alla får vá mé” visas i 
gymnasiets tv-studio lördagen den 22 februari.

Rytmikföreställning för barn

ÄLVÄNGEN. 8-åriga Victoria 
Sykkö är en mästarinna på 
att garnera tårtor.

I början av februari tog hon 
hem segern i barnkategorin 
av Scandinavian Cake Show 
som arrangerades av Tårtde-
cor i Kungälv.

Två svanar som simmar i en djup-
blå damm omgivna av runda stenar 
i ett turkost blomsterlandskap. Nej, 
det är ingen tavla som beskrivs, 
utan 8-åriga älvängenbon Victoria 
Sykkös vinnande bidrag till tårtt-
ävlingen Scandinavian Cake Show. 

Efter att ha blivit mäkta impo-
nerad av alla tårtorna då hon till-
sammans med familjen besökte 
tävlingen för två år sedan, bestäm-
de hon sig för att delta i barnkate-
gorin. 

Hennes mästerliga bidrag räckte 
hela vägen till förstapriset, som be-
stod av ett diplom och 250 kronor. 

Trots ett brinnande intresse för 
bakning är det själva pysslandet 
med färg och form som lockar 
mest och hon har redan sitt fram-
tida yrke klart för sig: Designer. 

Men innan dess väntar förhopp-
ningsvis fler tårttävlingar. 

JOHANNA ROOS

Ales egen tårtdrottning

Tårtmästarinna. 8-åriga Victoria 
Sykkö vann barnkategorin av 
Scandinavian Cake Show.
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Arrietty – Lånaren, en barnteater om småfolket som lever under husgol-
vet, visades i Ale gymnasium i förra veckan.

– Tankeväckande barnteater
i Ale gymnasium

Lånarna charmade 
publiken i Nödinge
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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!!

Frost
Tisdag 11 februari kl 14
Söndag 16 februari kl 15

HallåHallå
Onsdag 12 februari kl 19

Lego FIlmen
Fredag 14 februari kl 14

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

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
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Fri entré för barn och ungdom
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Lego FIlmen
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Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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I förra veckans Alekuriren 
står det i en insändare 
från Carina Zito Aver-

stedt och Ida Löfgren att 
personlig assistans skall vara 
ett nollsummespel för kom-
munen. Jag är ingen expert 
på ekonomi men eftersom 
kommunen alltid kommer 
att få betala för de 20 första 
beviljade assistanstimmarna/
vecka och person och även 
för sjuklönerna de 14 första 
dagarna som de privata as-
sistansbolagen har så kan det 
väl aldrig bli ett nollsum-
mespel? Om det dessutom 
blir ett privat bolag som 
skall ta över så bör väl kom-
munen göra en uppföljning 
med kvalitetskontroll på 
bolaget så att de krav som 
ställts på dem uppfylls och 
det blir ju också en kostnad 
för kommunen.

Jag vill också ge de poli-
tiker som har tagit beslutet 
om att privatisera assistan-

sen en tankeställare. Att bli i 
behov av assistans kan hända 
vem som helst. Det kan vara 
du eller din fru/man som 
drabbas av sjukdom eller 
ert barn som råkar ut för en 
olycka. Skulle inte ni då vilja 
ha valet att välja kommunen 
som assistansordnare? Det 
är ju faktiskt en assistans 
som vi vet fungerar mycket 
bra med hög kvalitet och 
med kompetent personal 
som stannar.

Att jag kan säga det beror 
på att jag har arbetat som 
personlig assistent i Ale 
kommun sedan 1999. I bör-
jan var det många som inte 
visste vad mitt arbete gick ut 
på och det sågs som ett jobb 
man inte stannade i så länge. 
I början var det kanske 
många som bara arbetade 
en kortare tid och sedan 
gick vidare men idag har jag 
många arbetskamrater som 
arbetat lika länge som jag. 

Jag undrade hur det ser ut 
hos de privata bolagen. För 
att ta reda på det ringde jag 
upp några olika assistansbo-
lag och frågade hur länge i 
medeltal en assistent arbetar 
hos dem. Jag fick inte ett 
enda konkret svar. Det svar 
jag fick var att det är svårt 
att säga eftersom det är så 
många som har yrket som 
ett extra arbete medans de 
studerar till något helt an-
nat… alltså ett genomgång-
syrke. Är det sådan assistans 
ni själva skulle vilja ha? En 
assistans med dålig konti-
nuitet och assistenter som 
slutar just när det äntligen 
har börjat fungera?

För att kunna ge våra 
brukare en bra hjälp krävs 
det att assistent och brukare 
känner varandra väl och 
fungerar bra ihop. Det kan 
ta tid innan det fungerar på 
ett bra sätt. Vi måste lära oss 
brukarens rutiner så att allt 

blir enligt önskemål, hur de 
vill ha det i sitt liv. Särskilt 
svårt kan det vara hos de 
brukare som inte har ett 
verbalt språk, där kan det ta 
lång tid innan brukare och 
assistent förstår varandra. 
Vad kan vara mer frustre-
rande än att inte kunna göra 
sig förstådd? Med nya assis-
tenter som kommer och går 
blir det ingen bra kvallitet 
på assistansen.  

Att personalen stannar 
länge i Ale kommun kan 
bero på att vi har en annan 
anställningstrygghet med 
kollektivavtal och oftast en 
månadsanställning. Vi har 
schemalagda arbetsplats 
träffar som ger oss möjlig-
het att kontinuerligt kunna 
planera och förbättra vårt 
arbete. Det resulterar till 
en ännu bättre vård. Denna 
vård och hjälp skulle väl ni 
också vilja ha möjlighet att 
få välja om ni eller någon 

anhörig skulle komma i 
behov av det?

Jag vill också att ni tänker 
på att mitt ibland alla kronor 
och ören som skall sparas 
finns det alltså ett antal 
brukare som har valt att ha 
Ale kommun som assistans-
ordnare för att det fungerar 
på ett bra sätt med hög kva-
litet. Med personal som är 
engagerade i sitt arbete men 
som brukaren riskerar att bli 
av med vid en upphandling 
eftersom många överväger 
att inte arbeta kvar vid en 
sådan övergång på grund 
av sämre arbetsvillkor. Men 
dessa brukare som också är 
medborgare i kommunen är 
tydligen utvalda att vara de 
som inte får kosta något. Så 
mycket bättre då att ett pri-
vat assistansbolag kan göra 
vinst på dem istället!

Personlig assistent i Ale kommun

Det pinsamma med 
moderatledningen 
är att ni antingen 

är okunniga eller så far ni 
helt enkelt med osanning. 
Ni skriver i ert svar att 
”..personlig assistans ska vara 
ett nollsummespel det vill säga 
självfinansierande via det För-
säkringskassan ersätter…”. Det 
finns överhuvudtaget ingen 
reglering, lag, förordning 
eller beslut som säger att 
det ska vara så. Möjligtvis 
tycker moderaterna och deras 
samarbetspartner Aledemo-
kraterna att det ska vara så 
men det är en åsikt, inte ett 
faktum. Dessutom blir det 
omöjligt eftersom kommu-
nen även om man väljer att 
gå vidare med upphandlingen 
av personlig assistans enligt 

regelverket är skyldiga att 
betala sjuklönekostnaderna 
för de privata företag som 
redan fått hela ersättningen 
från Försäkringskassan. För 
övrigt också skattepengar om 
moderaterna har missat detta. 

Om man driver mode-
raternas tes om att varje verk-
samhet inom kommunen ska 
vara ”självfinansierad” så kan 
vi titta på den verksamhet 
inom nämndens område där 
vi socialdemokrater istället 
har föreslagit besparingar, In-
divid- och familjeomsorgen, 
IFO. Enligt statens uträk-
ningar (strukturårsjusterad 
standardkostnad för förort-
skommuner till storstäder) 
borde verksamheten i Ale 
kommun kosta ungefär 2 500 
kr per invånare motsvarande 

70 miljoner. Detta innebär 
att vi får betala till kost-
nadsutjämningssystemet till 
kommuner som har högre 
kostnader. Det är istället så 
att IFO i Ale kostar 3 800 kr 
per invånare motsvarande 
106 miljoner. Alltså 36 miljo-
ner mer än vad verksamheten 
”borde” kosta. 

Vi vill betona att vi anser 
att budget ska hanteras precis 
så som vi gör idag. Alla intäk-
ter hanteras i en ”påse” som 
vi politiker sedan fördelar 
utifrån de kostnader vi har i 
verksamheten och de behov 
vi har här i Ale. Att hävda att 
en enskild verksamhet ska 
finansieras utifrån en särskild 
ersättning, statsbidrag eller 
annan intäkt är bara dum-
heter. 

Men eftersom IFO har så 
extremt mycket högre kost-
nader än samma verksamhet 
inom jämförbara kommuner 
gör vi bedömningen att den 
besparing som nu drabbar 
personlig assistans istället 
skulle ha tagits inom IFO, 
dock inga 36 miljoner utan 
ca 10 miljoner. Det har 
vi också talat om vid ett 
flertal tillfällen, bland annat 
i budgetdebatten i fullmäk-
tige. Vi har, som alltid, full 
kostnadstäckning för våra 
förslag. Helt utan att försäm-
ra verksamheten för brukare 
och anställda inom personlig 
assistans!

Eje Engstrand (S)
Elaine Björkman (S)

Ledamot i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden

Vi vill förbättra resulta-
ten i Ales skolor, för 
barnens skull! Och 

för att göra det måste vi hitta 
orsaker till att resultaten inte 
är bra och sätta in åtgärder 
för att förändra de orsaker-
na. Dessa två i kombination 
innebär att vi måste fokusera 
på lärarna för att de ska ge 
våra barn de bästa förutsätt-
ningarna.

Därför blir vårt fokus på 
personalen i allra högsta grad 
ur ett elev och barnperspek-
tiv!

Vi blundar inte utan söker 
svar på varför resultaten går 
åt fel håll. Ett svar visade 
medarbetarenkäten, ett annat 
har vi i sjukfrånvarosiffrorna 
för skolan. Ytterligare ett 
kommer i samband med att 
man analyserar skillnader 
skolor och klasser emellan 
kring resultat från Nationella 
proven för ÅK 3 och 6.

Utvecklingsarbetet har inte 
gått tillräckligt bra och när 
det gäller det systematiska 
kvalitetsarbetet har vi långt 
kvar. Därför är nu en ny ut-
vecklingschef anställd och vi 
tar in externa konsulter för att 
få fart på arbetet med kvalité 
och systematik.

Vi är glada över att 
Ahlafors Fria visar så fina 
resultat men vi måste titta på 
utmaningarna i de kommu-
nala skolorna för att komma 
till rätta med de problemen. 
Det är inte så enkelt att det 
finns en universallösning som 
passar för alla.

För alla som är intressera-
de av skolutveckling rekom-
menderar vi att ta del av John 
Hatties forskning om vad 
som verkligen påverkar barns 
lärande och elevers resultat. 
Hattie har gjort metaanalyser 
som sammanställt mängder 
av forskning från hela världen 
och där visar det tydligt att 
det som spelar avgjort störst 
roll för elevers lärande är 
relationen med sin lärare, dvs 
vad som händer i klassrum-
met.

Vi rekommenderar också 
att läsa vår gemensamma 
nämndplan, ta del av forsk-

Hur skall den personliga assistansen bli ett nollsummespel? Min insändare 
handlade om att 
man inte trots att 

frågan varit aktuell ett år, 
tagit upp frågan i rådet för 
funktionshindrade, detta 
orsakar naturligtvis oro 
hos dom som påverkas.

Det är ordförandes 
uppgift att följa frågorna 
så aktuella beslut kommer 
upp som information.

Har ni inga gruppmö-
ten i majoriteten eller 
i Folkpartiet, det finns 
telefoner.

Till moderaterna Ida 
och Carina vill jag säga att 
i sak -frågan var nämnden 
enig förra året,

Varför frågade ni inte 
förvaltningen vad som 
behövde beslutas för att de 
skulle klara sitt uppdrag?

Enklare att privatisera?
Har ni aldrig funderat 

på hur det kommer sig att 
de flesta väljer kommunen 
som utförare?

Eje Engstrand (S) 
Suppl i KF och rådet för

hälsa och trygghet

Ordförande- 
ansvar!

Replik på 
insändare av 
Rose-marie Fihn 
med flera:

Svar på Sven Nicolaisens insändare 
ning samt SKL:s rapport om 
kommuner med hög kvalité i 
skolan. Vill du veta mer är du 
mer än välkommen att kon-
takta någon av oss så berättar 
vi gärna mer.

När det gäller din fråga om 
rektorsutbildningen går sex av 
våra rektorer rektorsutbild-
ningen just nu, ytterligare två 
börjar under ht -14 och sju 
har gått klart utbildningen. 
Det innebär att när de två 
som börjar utbildningen i 
höst gått så har samtliga rek-
torer i Ale gått utbildningen. 
Ale har alltså höga ambitioner 
när det gäller våra rektorer.

I Ale har man dessutom 
valt att låta förskolechefer 
gå utbildningen och två 
förskolechefer har slutfört 
utbildningen, fyra går den 
just nu och två är på tur för 
nästa omgång. 

Du gjorde ett antagande i 
din förra insändare angående 
hur många politiker som har 
barn i Ales skolor. Du trodde 
att ingen hade barn i Ales 
grundskolor. Ditt antagande 
var, när det gäller utbild-
ningsnämnden, felaktigt. Av 
22 ledamöter har tio barn i 
kommunala skolor och för-
skolor i Ale, en ledamot har 
barn på Ahlafors fria och två 
ledamöter har barn som nyli-
gen lämnat grundskolan i Ale 
och nu går på gymnasium.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden 

(med barn i Ales skolor)
Dennis Ljunggren (S) 

Vice ordförande Utbildningsnämnden  
(med barn i Ales skolor)

Mikael Berglund (M)  
Ordförande Kommunstyrelsen  

(med barn i Ales skolor)
Paula Örn (S)

Vice ordförande Kommunstyrelsen  
(med barn i Ales förskolor)

Svar till Carina Zito Averstedt och Ida Löfgren

Pinsam okunskap

Eskil Erlandsson hann under 
sitt besök i Västsverige ock-
så träffa representanter från 
fiskerinäringen samt en gris-
bonde. Johan Stegard är en 
av de nötbönder som leve-
rerar kött till Gröna Gårdar. 

Landsbygdsministern fick 
smaka både rått och stekt 
gött från gården.

– Det smakade förträff-
ligt, förklarade Eskil som 
senare visades runt på an-
läggningen.

– För oss i Centerpartiet 
är det en viktig fråga, att vi 
ökar den svenska matpro-
duktionen. Det ger jobb, 
dessutom i flera led. Maten 
ska produceras, den ska för-
ädlas på exempelvis ett char-
kuteri eller mejeri och så vi-
dare, säger Eskil Erlandsson.

– Det är arbetstillfällen 
som ofta finns i det lilla sam-
hället.

Har valrörelsen kommit 
igång?

– Ja, den har ökat stegvis 
efter julledigheten kan man 
säga. Tonen har skärpts till 

i debatterna. Jag gillar val-
rörelser.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. I måndags eftermiddag kom själv-
aste landsbygdsministern på besök till Västerlanda.

Nötbonden Johan Stegard tog emot Eskil Erlands-
son (C) hemma på Elfhems gård i Ballabo.

– Vi vill påverka upphandlingsreglerna, så att 
landets kommuner kan köpa kött från Gröna Går-
dar istället för som nu från Österrike och Tyskland, 
säger Julia Färjhage, centerpartist i Lilla Edet.

Landsbygdsministern på besök i Västerlanda

Landsbygdsministern Eskil 
Erlandsson i samband med 
sitt besök hos nötbonden 
Johan Stegard i Västerlanda.

Marken på höjden 
ovanför Kläd-
källaren mellan 

Nödinge och Bohus sågs 
som ett utmärkt område för 
verksamhet, större tillverk-
ning och mindre entrepre-
nörskap. Den borgerliga 
ledningen ihop med Alede-
mokraterna pekade plötsligt 

ut marken som bostadsän-
damål. nämnas bör att jag 
har stor respekt för andras 
åsikter, inte minst politiska 
sådana, men vändningen 
från verksamhetsområde till 
att planlägga för bostäder 
kändes inte bra. 

Ett intensivt arbete på-
börjades för att få till stånd 

ett omtag i den för Ales 
utveckling så viktiga fråga.  

Det är med stor glädje jag 
nu konstaterar att marken 
genom en överenskommelse 
är spikad som verksamhets-
område och att beslut om 
markförsäljning är på gång 
som genererar drygt 20 mil-
joner. En för Ale historisk 

markförsäljning. Ett stort 
steg som möjliggjordes ge-
nom politisk samverkan,vär-
defulla tjänstemän och en 
stor skopa sunt förnuft. Nu 
ser vi fram emot en spän-
nande utveckling!

Tyrone Hansson

Samverkan gav resultat och är nyckeln till Ales framtid
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Filadelfiaförsamlingen
Pingstkyrkan i Bohus

Söndag 2 mars kl 11

Års- och
administrationsmöte

13 fredagsvandrare tog trots ruggigt 
väder tåget till Älvängen för att gå till 
Utby. Regnet hade gjort underlaget halt, 
men ingen olycka inträffade.

Gösta Mårdborg hade rekat och valt 
en utmärkt rastplats. Det var skönt att gå 
på grusad väg sedan. Vid Utby Torg hade 
vi väntat oss kaffe hos familjen Johan-
nesson, men värdfolket hade rymt fältet. 
Vi fortsatte till Hövägen och kollade 
busstiderna. Vi skulle dock ha fått vänta 
alltför länge.

Så vi gick till Älvängens resecentrum. 
Vi var ju ändå ute för att motionera. 
Efteråt njuter man extra av middagen.

Denna vecka samlas vi vid Nödinge 
pendelparkering och går till Klädkäl-
laren. Här kan vi dricka kaffe eller äta 
lunch.

Den 26 februari besöker vi Ahlafors 
Bryggeri.

Lennart Mattsson

”Träffar man på en torr 
källa fortsätter man att 
borra”. De orden lär en 

av vår tids amerikanska pre-
sidenter ha fått av en präst 
när han gick till honom för 
att få hjälp med sin ånger. 
Visst, det är lätt att ångra 
mycket av det man gjort, 
sagt och varit med om.  Men 
det värsta man kan säga till 
sig själv, till andra och till 
Gud är: om jag bara fick leva 
om mitt liv då………...då 
skulle jag handla annorlun-
da. 

Då hade jag inte behövt 
ha denna ständiga känsla av 
att ha gjort fel saker i livet. 
Av att jag kunde ha gjort 
si eller så istället. Jag hade 
inte behövt ångra mig så 
förfärligt.

Det bästa vi kan tänka om 
oss själva och säga till andra 
och till Gud är att vi är på-
nyttfödda. Den torra källan 
kan flöda igen – livets källa 
kan till och med svämma 
över, för Gud ser inte bara 
de misstag jag gjort, och för-
låter dem, han ser också allt 
det goda jag åstadkommit 
och han är stolt över mig.

”Den som törstar får 
komma” så talar han rakt in 
i vår verklighet. In i ditt och 
mitt liv.

Presidenten, som drab-
bades av ånger över hur han 
hade behandlat människor, 
fick ett råd av prästen: 

”Behandla alla du möter, 
både vänner och fiender, 
som om de skulle dö innan 
midnatt. 

Ge dem del av den kärlek 
som finns i dig och gör det 
utan tanke på belöning. 
Då lovar jag dig att ditt liv 
aldrig ska bli sig likt igen. 
Och kom ihåg, du är aldrig 
ensam.”

Ett gott råd – börja om. 
Tänk om – handla annor-
lunda. Låt dina besvikelser 
bli till erfarenheter istället.

Då gjorde jag si och så, 
idag handlar jag annorlunda. 

Pånyttfödd är förlåtelsens 
signum som kan släcka vår 
törst efter upprättelse och få 
oss att gå vidare.

”Är någon törstig, så kom 
till mig och drick”. Joh.7:37

Vivianne Wetterling 
Kyrkoherde Skepplanda pastorat 
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Har du också fått nog 
av djurens lidande?  

BETRAKTELSE

Livets källa kan svämma över

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka
Söndag 16 feb. kl. 18.00

Jazz och 
Svensk folkton

Damkören Vox feminale sjunger  
tillsammans med  
Peter Janson trio  

och sångerskan Helena Ek.

SPF Alebygden
trotsade regn
och halka

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 22/2 kl 16.00 (till ca kl 18.45) 

inkl kaffepaus
Lotta Rossövik

Axel Falk
Karl-Gunnar Malm

Knut & Maria
Haga-Lennart

Nordiska Visskolan

Programledare: Lennart Thorstensson
Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet

Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202
mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 22/2 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Sång   Sånt

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Tors 20 feb kl 15
I cafét, Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med semla, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

SEURAT
Seurakunta kodilla Surtessä 15/2 2014 kl 13.00 – 17.30
Sakari Kallionmaa o  Kari Teikari. Suomeska. Terveluloa
Sveriges Ev.lutherska Folmission.
 
Välkommen på gudstjänst Söndag 16 februari
11.00 GUDSTJÄNST Nödinge Kyrka Reine Bäck
13.00 FINSK GUDSTJÄNST Surte Kyrka Reima Killström
15.00 GUDSTJÄNST Bohus servicehus Reine Bäck
17.00 MUSIKGUDSTJÄNST Surte Kyrka Reine Bäck
David Magda spelar orgelmusik av Buxtehude, Bach,
Bartok, Boellmann samt egna pianoimprovisationer.
  
Onsdagsträff 19 februari
13.00 Nödinge församlingshem
”Inte bara Dracula” David Ambrus berättar om
Transylvania och spelar rumänsk musik. Fika.

Alla är välkomna!

DÖDA

Sven Karlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sönerna Bertil 
och Roland med familjer 
samt bröder med familjer som 
närmast sörjande.

Kenneth Sjöberg, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1932 och efterlämnar 
makan Elvira samt söner 
med familjer som närmast 
sörjande.

Alice ”Lise” Andersson, 
Bohus har avlidit. Född 1918 
och efterlämnar sönerna 
Lasse och Ive med familjer 
som närmast sörjande.

Lars Blomberg, Skogstorp, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1960 och efterlämnar sambon 
Birgitta samt mamma och 
pappa som närmast sörjande.

Allan Andersson, Surte 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar dottern Kerstin 
med familj som närmast 
sörjande.

Harald Johansson, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1928 och efterlämnar 
makan Ingrid samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Vår Käre

Allan Andersson

* 10 februari 1915

har idag efter ett långt
och innehållsrikt liv

stilla lämnat oss i sorg
och saknad

Surte
24 januari 2014

KERSTIN och STEN

Anders och Marie

Hanna, Elias

Erik och Ulrika

Mirah

Louise och David

Theodor

Släkt och vänner

Älskad - Saknad

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Hedra gärna
Allans minne med en

gåva till BRIS,
tel. 08-598 888 00.

TILL MINNE

Till minne av

Samuel Jigfelt
1950-08-24

2012-02-11

Två år av saknad har gått, 
jag tror inte att vi ännu 

riktigt förstått.

Ellinor, Robert,
Ann-Sofie o Kevin 
Claes, Leo o Moa

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

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

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/2 kl 18.30, Tonår 
/ ÄventyrarScout. 15-16/2 
lörd-sönd Sportlovstonår. 
Aktiviteter och övernattning. 
Sönd 16/2 kl 11, Gudstjänst 
Lars Gunther samt Lovsångs-
teamet.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgrupp. Onsd 
12/2 kl 10-11.45, ”Mamma-
morgon” - en stund att dela 
livet för småbarnsmammor, 
barnvaktshjälp finns. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Smågruppsledar-
träff. Torsd 13/2 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Lörd 15/2 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Kl 12-14.30, Projektkören 
”Amazing Grace” inleder 
ett nytt körprojekt som 
spänner över tre lördagar, 
alla sångglada välkomna att 
anmäla er till Per Lagerqvist, 
0735-323730. Sönd 16/2 kl 
11, Gudstjänst, Marie Nord-
vall. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Månd 17/2 kl 10, 
Stavgång. Tisd 18/2 kl 8-9, 
Bön. Kl 19, Vinterkvällar 
inför Ordet i Missionskyrkan, 
Älvängen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 16/2 kl 10, 
Familjegudstjänst Wetterling. 
Onsd 19/2 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 16/2 kl 
12, Familjegudstjänst Wetter-
ling. S:t Peder sönd 16/2 kl 10, 
Mässa Imberg. Tisd 18/2 kl 
18, Kvällsbibelskola Imberg. 
Torsd 20/2 kl 12, Sopplunch. 
Ale-Skövde sönd 16/2, se 
övriga. Tunge sönd 16/2 kl 12, 
Gudstjänst Imberg.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 11/2 Nols kyrka kl 18.30, 
Rådslag. Vi tar upp aktualite-
ter i Nol/Alafors-distriktet. 
Alla välkomna! Onsd 12/2 
Älvängens kyrka kl 19, Taizé-
mässa Nilsson. Starrkärrs 
kyrka kl 19, Bön för försam-
lingen. Välkommen till Starr-
kärrs kyrka för att be för värl-
den, församlingen och för oss 
själva. Maila gärna ditt böne-
ämne till: ingela.e.fransson@
svenskakyrkan.se. Sönd 16/2 
Älvängens kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst 
Nilsson (se annons).

Surte missionskyrka
Onsd 12/2 kl 19, Gemensam 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 12/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 

Sönd 16/2 kl 11, Gudstjänst. 
Maria Andersson. Enkelt fika. 
Månd 17/2 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 19/2 kl 15, 
Onsdagsträff: På besök i södra 
Afrika med bilder från Kru-
gerparken och Viktoriafallet, 
med Elof Augustsson. Onsd 
19/2 kl 18:30, Tonår: Kärlek-
stema och squaredans. Onsd 
19/2 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Det kan 
bli ändringar i detta program, 
men www.surtemissionskyrka.
se har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Nödinge församling
16/2 Septuagesima kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck Gunilla. Kl 13, Surte 
kyrka Finsk gudstjänst L Sor-
voja Vladimir. Kl 15, Bohus 
Servicehus. Gudstjänst. R 
Bäck. Kl 17, Surte kyrka 
Musikgudstjänst R Bäck Vla-
dimir, David Magda. 18/2 kl 
11, Backavik gudstjänst Å. 
Andreasson.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 12/2 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 16/2 kl 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson och sång. 
Onsd 19/2 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

Älvängens Missionskyrka
Sönd 16/2 kl 11, Gudstjänst 
med nattvard  Jan Erixon. Kl 
18.30, Tonår. Månd 17/2 kl 
18, Spårarscouterna. Kl 18.30, 
Upptäckarna. Tisd 18/2 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10-13, 
Stickcafé kl 11 fika för alla. Kl 
19, Vinterkväll inför Ordet: 
”Livets mognande tro”. Runar 
Eldebo, författare o pastor i 
Värnamo Missionsförsamling. 
Ons 19/2 kl 18.30, ”MMM” i 
Blå Kyrkan; anmäl dig till Leif 
Jöngren el Lennart Johansson
Tors 20/2 kl 15, RPG: ”Pro-
menad med dolda mervärden”. 
Naturbildspel av och med 
Michael Andreasson. Kl 19, 
Vinterkväll inför Ordet: ”Växa 
mindre för att bli större” - om 
kraften i den lilla gruppen, 
Britta Bolmenäs pastor i Tibro 
Missioinsförsamling, tidigare 
verksam som riksevangelist.

PREDIKOTURERDÖDA

Gull Bjerkhede. I 
Östra kapellet hölls 
torsdagen 6 februari 
begravningsgudstjänst för 
Gull Bjerkhede, Älvängen. 
Officiant var Johannes 
Imberg.

Hertha Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 

fredagen 7 februari 
begravningsgudstjänst 
för Hertha Andersson, 
Skepplanda. Officiant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Bojan Berg. I Nödinge kyrka 
hölls fredagen 7 februari 
begravningsgudstjänst för 

Bojan Berg, Bohus. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Allan Modig. I 
Nödinge kyrka hölls 
fredagen 7 februari 
begravningsgudstjänst för 
Allan Modig, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck. 

JORDFÄSTNINGAR

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 februari 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.

Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor

och Gammelfarmor

Alice "Lise"

Andersson

* 29 oktober 1918

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
1 februari 2014

LASSE och ELEONOR

IVE och EVA-LENA

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Peter, Johan

med familjer

Släkt och vänner

 
För alla fanns rum          

i Ditt hjärta 

För alla Du gjorde    

Ditt allt 

Du deltog i glädje      

och smärta 

Hav tack, lilla Mamma, 

för allt 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 20

februari kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

031-98 32 50 senast
tisdagen 18 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Läkarmissionen

tel. 08-620 02 00 eller
pg 90 00 21-7.
Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik

för god omvårdnad
av Alice.

Vår käre

Sven Karlsson

* 2 juni 1930

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Nödinge
2 februari 2014

BERTIL och ANKI

ROLAND och PUI

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Bröder med familjer

Släkt och vänner

Det är skimmer i

molnen och glitter i

sjön, det är ljus över

stränder och näs

Och omkring mig står

den härliga skogen så

grön bakom ängarnas

gungande gräs

Mamma har räckt

ut handen

Pappa har fattat den

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

de närmaste.
Hedra gärna Svens

minne med en gåva till
Barncancerfonden

tel. 020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockareängen för Er
fina och kärleksfulla

omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Farfar

Kenneth Sjöberg

* 13 juni 1932

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
29 januari 2014

ELVIRA
CONNY och CAMILLA

GEORG och ELISABETH

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Stor var Din kärlek,

    god var Din själ

Käraste Kenneth,

    tack och farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 18

februari kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

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

Min älskade Make
Vår käre Pappa

och Morfar

Harald

Johansson

* 4 november 1928

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Skepplanda
7 februari 2014

INGRID
GUNILLA

JOAKIM

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla när

färden var slut

Från allt vad Du lidit,

Du nu vilar ut

I tacksamhet hos oss

minnena skall bo

Vi önskar Dig alla

Vila och ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

28 februari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 25 februari.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Kungälvs

sjukhus avd. 5 samt
Vikadamm för

kärleksfull omvårdnad.
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Filadelfiaförsamlingen
Pingstkyrkan i Bohus

Söndag 2 mars kl 11

Års- och
administrationsmöte

13 fredagsvandrare tog trots ruggigt 
väder tåget till Älvängen för att gå till 
Utby. Regnet hade gjort underlaget halt, 
men ingen olycka inträffade.

Gösta Mårdborg hade rekat och valt 
en utmärkt rastplats. Det var skönt att gå 
på grusad väg sedan. Vid Utby Torg hade 
vi väntat oss kaffe hos familjen Johan-
nesson, men värdfolket hade rymt fältet. 
Vi fortsatte till Hövägen och kollade 
busstiderna. Vi skulle dock ha fått vänta 
alltför länge.

Så vi gick till Älvängens resecentrum. 
Vi var ju ändå ute för att motionera. 
Efteråt njuter man extra av middagen.

Denna vecka samlas vi vid Nödinge 
pendelparkering och går till Klädkäl-
laren. Här kan vi dricka kaffe eller äta 
lunch.

Den 26 februari besöker vi Ahlafors 
Bryggeri.

Lennart Mattsson

”Träffar man på en torr 
källa fortsätter man att 
borra”. De orden lär en 

av vår tids amerikanska pre-
sidenter ha fått av en präst 
när han gick till honom för 
att få hjälp med sin ånger. 
Visst, det är lätt att ångra 
mycket av det man gjort, 
sagt och varit med om.  Men 
det värsta man kan säga till 
sig själv, till andra och till 
Gud är: om jag bara fick leva 
om mitt liv då………...då 
skulle jag handla annorlun-
da. 

Då hade jag inte behövt 
ha denna ständiga känsla av 
att ha gjort fel saker i livet. 
Av att jag kunde ha gjort 
si eller så istället. Jag hade 
inte behövt ångra mig så 
förfärligt.

Det bästa vi kan tänka om 
oss själva och säga till andra 
och till Gud är att vi är på-
nyttfödda. Den torra källan 
kan flöda igen – livets källa 
kan till och med svämma 
över, för Gud ser inte bara 
de misstag jag gjort, och för-
låter dem, han ser också allt 
det goda jag åstadkommit 
och han är stolt över mig.

”Den som törstar får 
komma” så talar han rakt in 
i vår verklighet. In i ditt och 
mitt liv.

Presidenten, som drab-
bades av ånger över hur han 
hade behandlat människor, 
fick ett råd av prästen: 

”Behandla alla du möter, 
både vänner och fiender, 
som om de skulle dö innan 
midnatt. 

Ge dem del av den kärlek 
som finns i dig och gör det 
utan tanke på belöning. 
Då lovar jag dig att ditt liv 
aldrig ska bli sig likt igen. 
Och kom ihåg, du är aldrig 
ensam.”

Ett gott råd – börja om. 
Tänk om – handla annor-
lunda. Låt dina besvikelser 
bli till erfarenheter istället.

Då gjorde jag si och så, 
idag handlar jag annorlunda. 

Pånyttfödd är förlåtelsens 
signum som kan släcka vår 
törst efter upprättelse och få 
oss att gå vidare.

”Är någon törstig, så kom 
till mig och drick”. Joh.7:37

Vivianne Wetterling 
Kyrkoherde Skepplanda pastorat 
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Har du också fått nog 
av djurens lidande?  

BETRAKTELSE

Livets källa kan svämma över

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka
Söndag 16 feb. kl. 18.00

Jazz och 
Svensk folkton

Damkören Vox feminale sjunger  
tillsammans med  
Peter Janson trio  

och sångerskan Helena Ek.

SPF Alebygden
trotsade regn
och halka

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 22/2 kl 16.00 (till ca kl 18.45) 

inkl kaffepaus
Lotta Rossövik

Axel Falk
Karl-Gunnar Malm

Knut & Maria
Haga-Lennart

Nordiska Visskolan

Programledare: Lennart Thorstensson
Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet

Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202
mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 22/2 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Sång   Sånt

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Tors 20 feb kl 15
I cafét, Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med semla, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

SEURAT
Seurakunta kodilla Surtessä 15/2 2014 kl 13.00 – 17.30
Sakari Kallionmaa o  Kari Teikari. Suomeska. Terveluloa
Sveriges Ev.lutherska Folmission.
 
Välkommen på gudstjänst Söndag 16 februari
11.00 GUDSTJÄNST Nödinge Kyrka Reine Bäck
13.00 FINSK GUDSTJÄNST Surte Kyrka Reima Killström
15.00 GUDSTJÄNST Bohus servicehus Reine Bäck
17.00 MUSIKGUDSTJÄNST Surte Kyrka Reine Bäck
David Magda spelar orgelmusik av Buxtehude, Bach,
Bartok, Boellmann samt egna pianoimprovisationer.
  
Onsdagsträff 19 februari
13.00 Nödinge församlingshem
”Inte bara Dracula” David Ambrus berättar om
Transylvania och spelar rumänsk musik. Fika.

Alla är välkomna!

DÖDA

Sven Karlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sönerna Bertil 
och Roland med familjer 
samt bröder med familjer som 
närmast sörjande.

Kenneth Sjöberg, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1932 och efterlämnar 
makan Elvira samt söner 
med familjer som närmast 
sörjande.

Alice ”Lise” Andersson, 
Bohus har avlidit. Född 1918 
och efterlämnar sönerna 
Lasse och Ive med familjer 
som närmast sörjande.

Lars Blomberg, Skogstorp, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1960 och efterlämnar sambon 
Birgitta samt mamma och 
pappa som närmast sörjande.

Allan Andersson, Surte 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar dottern Kerstin 
med familj som närmast 
sörjande.

Harald Johansson, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1928 och efterlämnar 
makan Ingrid samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Vår Käre

Allan Andersson

* 10 februari 1915

har idag efter ett långt
och innehållsrikt liv

stilla lämnat oss i sorg
och saknad

Surte
24 januari 2014

KERSTIN och STEN

Anders och Marie

Hanna, Elias

Erik och Ulrika

Mirah

Louise och David

Theodor

Släkt och vänner

Älskad - Saknad

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Hedra gärna
Allans minne med en

gåva till BRIS,
tel. 08-598 888 00.

TILL MINNE

Till minne av

Samuel Jigfelt
1950-08-24

2012-02-11

Två år av saknad har gått, 
jag tror inte att vi ännu 

riktigt förstått.

Ellinor, Robert,
Ann-Sofie o Kevin 
Claes, Leo o Moa

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

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

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/2 kl 18.30, Tonår 
/ ÄventyrarScout. 15-16/2 
lörd-sönd Sportlovstonår. 
Aktiviteter och övernattning. 
Sönd 16/2 kl 11, Gudstjänst 
Lars Gunther samt Lovsångs-
teamet.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgrupp. Onsd 
12/2 kl 10-11.45, ”Mamma-
morgon” - en stund att dela 
livet för småbarnsmammor, 
barnvaktshjälp finns. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Smågruppsledar-
träff. Torsd 13/2 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Lörd 15/2 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Kl 12-14.30, Projektkören 
”Amazing Grace” inleder 
ett nytt körprojekt som 
spänner över tre lördagar, 
alla sångglada välkomna att 
anmäla er till Per Lagerqvist, 
0735-323730. Sönd 16/2 kl 
11, Gudstjänst, Marie Nord-
vall. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Månd 17/2 kl 10, 
Stavgång. Tisd 18/2 kl 8-9, 
Bön. Kl 19, Vinterkvällar 
inför Ordet i Missionskyrkan, 
Älvängen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 16/2 kl 10, 
Familjegudstjänst Wetterling. 
Onsd 19/2 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 16/2 kl 
12, Familjegudstjänst Wetter-
ling. S:t Peder sönd 16/2 kl 10, 
Mässa Imberg. Tisd 18/2 kl 
18, Kvällsbibelskola Imberg. 
Torsd 20/2 kl 12, Sopplunch. 
Ale-Skövde sönd 16/2, se 
övriga. Tunge sönd 16/2 kl 12, 
Gudstjänst Imberg.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 11/2 Nols kyrka kl 18.30, 
Rådslag. Vi tar upp aktualite-
ter i Nol/Alafors-distriktet. 
Alla välkomna! Onsd 12/2 
Älvängens kyrka kl 19, Taizé-
mässa Nilsson. Starrkärrs 
kyrka kl 19, Bön för försam-
lingen. Välkommen till Starr-
kärrs kyrka för att be för värl-
den, församlingen och för oss 
själva. Maila gärna ditt böne-
ämne till: ingela.e.fransson@
svenskakyrkan.se. Sönd 16/2 
Älvängens kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst 
Nilsson (se annons).

Surte missionskyrka
Onsd 12/2 kl 19, Gemensam 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 12/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 

Sönd 16/2 kl 11, Gudstjänst. 
Maria Andersson. Enkelt fika. 
Månd 17/2 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 19/2 kl 15, 
Onsdagsträff: På besök i södra 
Afrika med bilder från Kru-
gerparken och Viktoriafallet, 
med Elof Augustsson. Onsd 
19/2 kl 18:30, Tonår: Kärlek-
stema och squaredans. Onsd 
19/2 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Det kan 
bli ändringar i detta program, 
men www.surtemissionskyrka.
se har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Nödinge församling
16/2 Septuagesima kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck Gunilla. Kl 13, Surte 
kyrka Finsk gudstjänst L Sor-
voja Vladimir. Kl 15, Bohus 
Servicehus. Gudstjänst. R 
Bäck. Kl 17, Surte kyrka 
Musikgudstjänst R Bäck Vla-
dimir, David Magda. 18/2 kl 
11, Backavik gudstjänst Å. 
Andreasson.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 12/2 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 16/2 kl 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson och sång. 
Onsd 19/2 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

Älvängens Missionskyrka
Sönd 16/2 kl 11, Gudstjänst 
med nattvard  Jan Erixon. Kl 
18.30, Tonår. Månd 17/2 kl 
18, Spårarscouterna. Kl 18.30, 
Upptäckarna. Tisd 18/2 kl 
10, Tisdagsbön. Kl 10-13, 
Stickcafé kl 11 fika för alla. Kl 
19, Vinterkväll inför Ordet: 
”Livets mognande tro”. Runar 
Eldebo, författare o pastor i 
Värnamo Missionsförsamling. 
Ons 19/2 kl 18.30, ”MMM” i 
Blå Kyrkan; anmäl dig till Leif 
Jöngren el Lennart Johansson
Tors 20/2 kl 15, RPG: ”Pro-
menad med dolda mervärden”. 
Naturbildspel av och med 
Michael Andreasson. Kl 19, 
Vinterkväll inför Ordet: ”Växa 
mindre för att bli större” - om 
kraften i den lilla gruppen, 
Britta Bolmenäs pastor i Tibro 
Missioinsförsamling, tidigare 
verksam som riksevangelist.

PREDIKOTURERDÖDA

Gull Bjerkhede. I 
Östra kapellet hölls 
torsdagen 6 februari 
begravningsgudstjänst för 
Gull Bjerkhede, Älvängen. 
Officiant var Johannes 
Imberg.

Hertha Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 

fredagen 7 februari 
begravningsgudstjänst 
för Hertha Andersson, 
Skepplanda. Officiant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Bojan Berg. I Nödinge kyrka 
hölls fredagen 7 februari 
begravningsgudstjänst för 

Bojan Berg, Bohus. Officiant 
var komminister Reine Bäck.

Allan Modig. I 
Nödinge kyrka hölls 
fredagen 7 februari 
begravningsgudstjänst för 
Allan Modig, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck. 

JORDFÄSTNINGAR

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 februari 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.

Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor

och Gammelfarmor

Alice "Lise"

Andersson

* 29 oktober 1918

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
1 februari 2014

LASSE och ELEONOR

IVE och EVA-LENA

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Peter, Johan

med familjer

Släkt och vänner

 
För alla fanns rum          

i Ditt hjärta 

För alla Du gjorde    

Ditt allt 

Du deltog i glädje      

och smärta 

Hav tack, lilla Mamma, 

för allt 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 20

februari kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

031-98 32 50 senast
tisdagen 18 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Läkarmissionen

tel. 08-620 02 00 eller
pg 90 00 21-7.
Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik

för god omvårdnad
av Alice.

Vår käre

Sven Karlsson

* 2 juni 1930

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Nödinge
2 februari 2014

BERTIL och ANKI

ROLAND och PUI

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Bröder med familjer

Släkt och vänner

Det är skimmer i

molnen och glitter i

sjön, det är ljus över

stränder och näs

Och omkring mig står

den härliga skogen så

grön bakom ängarnas

gungande gräs

Mamma har räckt

ut handen

Pappa har fattat den

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

de närmaste.
Hedra gärna Svens

minne med en gåva till
Barncancerfonden

tel. 020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockareängen för Er
fina och kärleksfulla

omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Farfar

Kenneth Sjöberg

* 13 juni 1932

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
29 januari 2014

ELVIRA
CONNY och CAMILLA

GEORG och ELISABETH

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Stor var Din kärlek,

    god var Din själ

Käraste Kenneth,

    tack och farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 18

februari kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

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

Min älskade Make
Vår käre Pappa

och Morfar

Harald

Johansson

* 4 november 1928

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Skepplanda
7 februari 2014

INGRID
GUNILLA

JOAKIM

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla när

färden var slut

Från allt vad Du lidit,

Du nu vilar ut

I tacksamhet hos oss

minnena skall bo

Vi önskar Dig alla

Vila och ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

28 februari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 25 februari.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Kungälvs

sjukhus avd. 5 samt
Vikadamm för

kärleksfull omvårdnad.
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Grattis önskar vi våran kvartett.
Melvin 9 år 16/2
Ludvig 5 år 3/3

Hannes 11 år 27/2
Melker 1 år 23/2

Önskar Mormor Farmor & Morfar Farfar

Den 14/2 2014 firar
min älskade Martin och jag 

5-årig bröllopsdag!
Tack min älskade för  

5 underbara år tillsammans. 
Jag älskar dig mer för  
varje dag som går och  

du är mitt allt!

Grattis på
1-årsdagen 3/2

Mormor

Grattis på 40-årsdagen 
världens Bästaste Lotta! 
Från Perssons, Olssons

 och Bernstens

Grattis
Ellen

på 10-årsdagen
önskar

Farmor, Mormor & Morfar

Grattis Ronja!
Liten har blivit stor. 

9/2 fyller våran goa tjej
10 år. Vi älskar dig.

Mamma, Pappa,
Rebecka, Rosalie

Den 28/1 blev du 20 barre! 
Grattis Helan!

Hoppas du hade en riktigt 
awesome dag!

PS. Du trodde att
du skulle slippa va?

Halvan

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
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

Välplanerad 2-rumslägenhet 
med balkong i Nol, 52 kvm. 
Bara några minuters prome-
nad till pendelstationen. 
Avgift: 2.196 kr/mån inkl 

värme och parkering precis 
utanför porten. Pris: 750.000 
kr eller bud. Ring för visning
tel. 070-413 30 78

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 
rotavdraget - 50% på arbe-
tet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & träd-
gård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-reno-
veringar. Använd rotavdra-
get, 50% på arbetskostna-
den. Vi utför bla. golvbyten, 
ombyggnationer 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 IndustriSer-
vice
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar 
finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotav-
draget. Vi utför allt inom 
branchen. 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 fastighets-
rätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklu-
sive moms. För mer infor-
mation besök
www.madsenpartners.se 
eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri rådgivning per tele-
fon / e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkom-
mande 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. Trädfäll-
ning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar 
för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans 
kakel i Älvängen. Öppetti-
der: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 
10-13.  Återförsäljare för 
Interkakel, Stigs kakel & FF’s 
Kakel. Har flyttat till Garve-
riv. 10. Kör lokalkörbanan 
vid nya Coop. Skepplanda - 
Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med eko-
nomin. Över 15 års erfaren-
het inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring 
- Kamremsbyte/kopplings-
byte.
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. För-
säkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. 
Använd rot avdraget och 
dra av 50 % av arbetskost-
naden. Välkomna 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, 
sysslor 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 sam-
tidigt då hunden är hos oss. 
Vi har trim med utbildad 
personal. Alltid bra priser 
och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Hundrastning i Ale & Kung-
älv
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

Ale Brukshundklubb 
Kurser startar i mars: valp-
kurs, grundkurs, fortsätt-
ningskurs och fördjupad all-
mänlydnad, tävlingskurs, 
rallylydnad, hundmöten och 
ringträning. Anmälan görs 
via hemsidan. Bli medlem 
och få tillgång till tränings-
plan, spårmark, träffar och 
träningsgrupper. Välkom-
men!
www.alebk.se

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

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag 13/2 
undanbedes vänligen.
Lennart Andersson, Alafors

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Anita Ryden, Grönnäs

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Karin Johansson, Älvängen

UNDANBEDES

GRATTIS

Veckans ros går till Kung-
älvs sjukhus. Avd. 3 för god 
vård och omsorg.          Lena

Tack till den gentleman som 
hjälpte mig med starthjälp i 
Tisdags 4/2 utanför Swed-
bank i Älvängen.

”Jag med den blå Saaben”

VECKANS ROS

Söker er vittnen som Ons-
dagen den 27 November, 
såg min bil bli påkörd,
utanför Myway/Statoil i 
Lödöse. Kontakta gärna mig
på nummer 0704-764141.

Med vänlig hälsning Stella

EFTERLYSNING

Grattis på 60-årsdagen
Håkan Nystanet

Andreasson
önskar personalen i

Simhallen och Tryggve

Veckans ros till Sara på Café 
Magnolia som alltid med 
ett leende serverar oss den 
bästa salladen efter vår trä-
ning.

Lisbeth och Peter
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Grattis önskar vi våran kvartett.
Melvin 9 år 16/2
Ludvig 5 år 3/3

Hannes 11 år 27/2
Melker 1 år 23/2

Önskar Mormor Farmor & Morfar Farfar

Den 14/2 2014 firar
min älskade Martin och jag 

5-årig bröllopsdag!
Tack min älskade för  

5 underbara år tillsammans. 
Jag älskar dig mer för  
varje dag som går och  

du är mitt allt!

Grattis på
1-årsdagen 3/2

Mormor

Grattis på 40-årsdagen 
världens Bästaste Lotta! 
Från Perssons, Olssons

 och Bernstens

Grattis
Ellen

på 10-årsdagen
önskar

Farmor, Mormor & Morfar

Grattis Ronja!
Liten har blivit stor. 

9/2 fyller våran goa tjej
10 år. Vi älskar dig.

Mamma, Pappa,
Rebecka, Rosalie

Den 28/1 blev du 20 barre! 
Grattis Helan!

Hoppas du hade en riktigt 
awesome dag!

PS. Du trodde att
du skulle slippa va?

Halvan

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
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

Välplanerad 2-rumslägenhet 
med balkong i Nol, 52 kvm. 
Bara några minuters prome-
nad till pendelstationen. 
Avgift: 2.196 kr/mån inkl 

värme och parkering precis 
utanför porten. Pris: 750.000 
kr eller bud. Ring för visning
tel. 070-413 30 78

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 
rotavdraget - 50% på arbe-
tet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & träd-
gård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-reno-
veringar. Använd rotavdra-
get, 50% på arbetskostna-
den. Vi utför bla. golvbyten, 
ombyggnationer 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 IndustriSer-
vice
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar 
finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotav-
draget. Vi utför allt inom 
branchen. 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 fastighets-
rätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklu-
sive moms. För mer infor-
mation besök
www.madsenpartners.se 
eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri rådgivning per tele-
fon / e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkom-
mande 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. Trädfäll-
ning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar 
för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans 
kakel i Älvängen. Öppetti-
der: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 
10-13.  Återförsäljare för 
Interkakel, Stigs kakel & FF’s 
Kakel. Har flyttat till Garve-
riv. 10. Kör lokalkörbanan 
vid nya Coop. Skepplanda - 
Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med eko-
nomin. Över 15 års erfaren-
het inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring 
- Kamremsbyte/kopplings-
byte.
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. För-
säkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. 
Använd rot avdraget och 
dra av 50 % av arbetskost-
naden. Välkomna 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, 
sysslor 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 sam-
tidigt då hunden är hos oss. 
Vi har trim med utbildad 
personal. Alltid bra priser 
och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Hundrastning i Ale & Kung-
älv
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

Ale Brukshundklubb 
Kurser startar i mars: valp-
kurs, grundkurs, fortsätt-
ningskurs och fördjupad all-
mänlydnad, tävlingskurs, 
rallylydnad, hundmöten och 
ringträning. Anmälan görs 
via hemsidan. Bli medlem 
och få tillgång till tränings-
plan, spårmark, träffar och 
träningsgrupper. Välkom-
men!
www.alebk.se

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

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag 13/2 
undanbedes vänligen.
Lennart Andersson, Alafors

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Anita Ryden, Grönnäs

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Karin Johansson, Älvängen

UNDANBEDES

GRATTIS

Veckans ros går till Kung-
älvs sjukhus. Avd. 3 för god 
vård och omsorg.          Lena

Tack till den gentleman som 
hjälpte mig med starthjälp i 
Tisdags 4/2 utanför Swed-
bank i Älvängen.

”Jag med den blå Saaben”

VECKANS ROS

Söker er vittnen som Ons-
dagen den 27 November, 
såg min bil bli påkörd,
utanför Myway/Statoil i 
Lödöse. Kontakta gärna mig
på nummer 0704-764141.

Med vänlig hälsning Stella

EFTERLYSNING

Grattis på 60-årsdagen
Håkan Nystanet

Andreasson
önskar personalen i

Simhallen och Tryggve

Veckans ros till Sara på Café 
Magnolia som alltid med 
ett leende serverar oss den 
bästa salladen efter vår trä-
ning.

Lisbeth och Peter
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  Ett paket Hotdogs från Scan 
samt 10-pack korvbröd
Gäller mot kupong, t o m 16/2-2014

Lödöse 0520-66 00 10

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NUMMER 06         VECKA 07| 27PYSSEL



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


