
The Sympathy 
vill kliva fram ur 
skuggan

Microbryggeri 
på grön kvist

I helgen avgjordes den 17:e upplagan av Ale Innebandys Sportlife Skolcupen i Ale gymnasium. Nolskolan klass 5A vann en 
dramatisk final efter straffar. Här ses tre av hjältarna; William Lyckner, Alexandra Carlsson och Jacob Albertsson.
I helgen avgjordes den 17:e upupplplagan av Ale Innebandys Sportlife Skolcupen i Ale gymnasium NoNolslskokolan klass 5A vann en

Glädje i skolcupen
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paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Ingen ung  
utan jobb!

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

www.axums.se
Personvåg
100g/180kg

99:-

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

KLIPP!

KYCKLINGDELAR
Kronfågel. 1000g. Fryst.

Kycklingklubba, -ben, -vingar.

15:-/st

varje dag
lättlagat

Gäller 19/2–23/2

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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SLUTREA
VINTER

STARTAR 
TORSDAG 20/2 

KL 10.00

SE ANNONS  
PÅ SIDAN 3

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

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

Lovdagar fulla 
med aktiviteter
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Så är man då bara några 
dygn ifrån startskot-
tet i Mora. Ja, det är 

idioti. Ja, förberedelserna 
både kunde och borde ha 
varit skötta på ett helt annat 
sätt... Å andra sidan har 
det inte varit en vinter som 
direkt främjat längdåkning, 
men jag är rädd att det inte 
hade hjälpt. Jag har haft 
fel inställning från början. 
Inbillat mig från den dagen 
vi anmälde oss till Kortvasan 
från Oxberg till Mora, tre 
mil på skidor, att det måste 
man ju bara klara. Det är 
inte mer än 2,5:an gånger 
tolv. Själva distansen har 
faktiskt aldrig skrämt mig, 
men däremot det som ska 
vara under fötterna...

Mitt minne var att det 
var ganska stabila saker man 
spände fast och att det näs-
tan var omöjligt att ramla. 
Det är det inte! Och de är 
inte särskilt breda längre. 
Jag har inte mätt, men det 
känns som att dagens mo-
derna längdskidor bara är ett 
par centimeter. Det gör inte 
utmaningen lättare.

Förutsättningarna att tek-
nikträna på hemmaplan har 
varit begränsade, men tum-
men upp för Dammekärr 
som den korta tid det fanns 
kyla ändå hade en slinga att 
erbjuda. Den räckte för mig. 
Jag klev av efter 620 meter 
– och fick ändå träningsvärk 
dagen efter! Kändes inte 
som att formen var optimal, 

men det var då det. Sen dess 
har vi övat i Borås. I Knal-
leland har de till och med 
arrangerat skidtävlingar, 
regn och fem plusgrader till 
trots. Imponerande, men jag 
kunde inte låta bli att tänka 
”något alpincenter har ni 
ändå inte!”.

Nåväl, fortsätter flytet 
inför Vasadebuten räknar 
jag med att vi får behålla 
både plusgrader och regn 
när vi tar oss upp till Mora. 
Utgår från att föret blir 
tyngsta och värsta någonsin. 
Räknar självklart inte med 
att komma i mål innan de 
stänger spåren, men har 
man antagit en utmaning 
så ska den så länge hälsan 
tillåter bekämpas. Däremot 
funderar jag allvarligt på 
att besöka kommunhuset – 
direkt efter hemkomst – och 
ansöka om att bli omyndig-
hetsförklarad. Någonstans 
får ju gränsen gå. Tacka ja 
till att färdas mil i Gustav 
Vasas skidspår utan minsta 
gnutta av erfarenhet på 
längdskidor. Där någonstans 
måste väl gränsen gå?

Den politiska pulsen 
skruvas nu upp. Nästan var-
je  vecka matas vi med nya 
oppinionsmätningar och 
utspel, mest om vad som 
är dåligt och vad som skul-
le bli bättre vid ett annat 
valresultat. Det gäller såväl 
Alliansen som de rödgröna. 
Regeringen önskar ett större 

mandat och oppositionen 
vill se ett maktskifte. Jag 
önskar istället att lite mer 
kraft skulle ägnas åt att dis-
kutera våra största bekym-
mer skolan och omsorgen. 
Konkreta förslag på åtgär-
der istället för den eviga 
pajkastningen. För tillfället 
får jag bara en känsla av 
att våra ledande politiker – 
oavsett block – på riksnivå 
är maktfullkomliga, de vill 
bara åt titlarna och möjlig-
heten att bestämma. Vad de 
tänker besluta är de mindre 
intresserade av att berätta. 
”Det tar vi i september”. Det 
är så dags då!

Jag tror hela landet är 
på jakt efter svaret på vad 
som skiljer alternativen åt – 
maktbegäret delar de.

Förhoppningsvis blir den 
lokala debatten mer konkret 
och mindre maktgalen.

I Vasas skidspår

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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SOFIA 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, 15 600 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

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

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

Tisdag 18 mars, kl 18.00
Göteborgsvägen 94,
Alekurirens lokaler

Bidragsansökningar 
måste vara oss tillhanda 
senast måndag 17 mars

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Både färdigsytt, metervara och inredning

GARDINSTÄNGER  

99:- FLEECE 65:- /m

BARNTRIKÅ 120:-/m

Vårens nyheter har kikat in!

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad
Tel 0303-74 06 00, 0704-20 71 23

Föreläsning 
med Tina Dahlöf
Det blir inte alltid som  
man tror man tänkt sig
Hur vi mår, hur vi beter  
oss och vad vi uppnår,  
beror inte på kunskap  
och erfarenhet utan på vårt tillstånd.

Ale Gymnasium
Måndag 24 feb kl 19:00
Inträde 50 kr

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan,  
Anhörigstödet i Ale, Föreningen Omtanken.
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Surte Bohus biblioteks- och kulturförening. Surte  bibliotek.

Stormaktstiden
Spännande och intressanta

berättelser framförda
av Lennart Palm

Medlemmar: fri entré
Icke medlem: 40 kr

Biljetter finns på Surte bibliotek

Tisdag 25 feb kl 19
i Surte bibliotek

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 13 mars 
kl. 18.30 

Församlingshemmet 
Gamla Kilandavägen 17, Nödinge

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Dokument” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl din mailadress på hemsidan för nyhetsbrev!

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se



Så är man då bara några 
dygn ifrån startskot-
tet i Mora. Ja, det är 

idioti. Ja, förberedelserna 
både kunde och borde ha 
varit skötta på ett helt annat 
sätt... Å andra sidan har 
det inte varit en vinter som 
direkt främjat längdåkning, 
men jag är rädd att det inte 
hade hjälpt. Jag har haft 
fel inställning från början. 
Inbillat mig från den dagen 
vi anmälde oss till Kortvasan 
från Oxberg till Mora, tre 
mil på skidor, att det måste 
man ju bara klara. Det är 
inte mer än 2,5:an gånger 
tolv. Själva distansen har 
faktiskt aldrig skrämt mig, 
men däremot det som ska 
vara under fötterna...

Mitt minne var att det 
var ganska stabila saker man 
spände fast och att det näs-
tan var omöjligt att ramla. 
Det är det inte! Och de är 
inte särskilt breda längre. 
Jag har inte mätt, men det 
känns som att dagens mo-
derna längdskidor bara är ett 
par centimeter. Det gör inte 
utmaningen lättare.

Förutsättningarna att tek-
nikträna på hemmaplan har 
varit begränsade, men tum-
men upp för Dammekärr 
som den korta tid det fanns 
kyla ändå hade en slinga att 
erbjuda. Den räckte för mig. 
Jag klev av efter 620 meter 
– och fick ändå träningsvärk 
dagen efter! Kändes inte 
som att formen var optimal, 

men det var då det. Sen dess 
har vi övat i Borås. I Knal-
leland har de till och med 
arrangerat skidtävlingar, 
regn och fem plusgrader till 
trots. Imponerande, men jag 
kunde inte låta bli att tänka 
”något alpincenter har ni 
ändå inte!”.

Nåväl, fortsätter flytet 
inför Vasadebuten räknar 
jag med att vi får behålla 
både plusgrader och regn 
när vi tar oss upp till Mora. 
Utgår från att föret blir 
tyngsta och värsta någonsin. 
Räknar självklart inte med 
att komma i mål innan de 
stänger spåren, men har 
man antagit en utmaning 
så ska den så länge hälsan 
tillåter bekämpas. Däremot 
funderar jag allvarligt på 
att besöka kommunhuset – 
direkt efter hemkomst – och 
ansöka om att bli omyndig-
hetsförklarad. Någonstans 
får ju gränsen gå. Tacka ja 
till att färdas mil i Gustav 
Vasas skidspår utan minsta 
gnutta av erfarenhet på 
längdskidor. Där någonstans 
måste väl gränsen gå?

Den politiska pulsen 
skruvas nu upp. Nästan var-
je  vecka matas vi med nya 
oppinionsmätningar och 
utspel, mest om vad som 
är dåligt och vad som skul-
le bli bättre vid ett annat 
valresultat. Det gäller såväl 
Alliansen som de rödgröna. 
Regeringen önskar ett större 

mandat och oppositionen 
vill se ett maktskifte. Jag 
önskar istället att lite mer 
kraft skulle ägnas åt att dis-
kutera våra största bekym-
mer skolan och omsorgen. 
Konkreta förslag på åtgär-
der istället för den eviga 
pajkastningen. För tillfället 
får jag bara en känsla av 
att våra ledande politiker – 
oavsett block – på riksnivå 
är maktfullkomliga, de vill 
bara åt titlarna och möjlig-
heten att bestämma. Vad de 
tänker besluta är de mindre 
intresserade av att berätta. 
”Det tar vi i september”. Det 
är så dags då!

Jag tror hela landet är 
på jakt efter svaret på vad 
som skiljer alternativen åt – 
maktbegäret delar de.

Förhoppningsvis blir den 
lokala debatten mer konkret 
och mindre maktgalen.

I Vasas skidspår

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
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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, 15 600 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

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

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

Tisdag 18 mars, kl 18.00
Göteborgsvägen 94,
Alekurirens lokaler

Bidragsansökningar 
måste vara oss tillhanda 
senast måndag 17 mars

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Både färdigsytt, metervara och inredning

GARDINSTÄNGER  

99:- FLEECE 65:- /m

BARNTRIKÅ 120:-/m

Vårens nyheter har kikat in!

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad
Tel 0303-74 06 00, 0704-20 71 23

Föreläsning 
med Tina Dahlöf
Det blir inte alltid som  
man tror man tänkt sig
Hur vi mår, hur vi beter  
oss och vad vi uppnår,  
beror inte på kunskap  
och erfarenhet utan på vårt tillstånd.

Ale Gymnasium
Måndag 24 feb kl 19:00
Inträde 50 kr

Arr: Studieförbundet Vuxenskolan,  
Anhörigstödet i Ale, Föreningen Omtanken.
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Surte Bohus biblioteks- och kulturförening. Surte  bibliotek.

Stormaktstiden
Spännande och intressanta

berättelser framförda
av Lennart Palm

Medlemmar: fri entré
Icke medlem: 40 kr

Biljetter finns på Surte bibliotek

Tisdag 25 feb kl 19
i Surte bibliotek

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 13 mars 
kl. 18.30 

Församlingshemmet 
Gamla Kilandavägen 17, Nödinge

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Dokument” 

www.nodingevagforening.se
Anmäl din mailadress på hemsidan för nyhetsbrev!

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se
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Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook

SLUTREA
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30-70%
HJÄLP OSS TÖMMA 

VINTERLAGRET!
VÅRENS NYHETER PÅ INGÅNG

ALPINT/LÄ HOCKEY/BANDY
INNEBANDY  

MÖ ÖLEK  
VINTERJACKOR/THERMOBYXOR OCH MYCKET MER

 



och de som jobbar på orten. 
Bland till exempel pensio-
närer och invandrargrupper 
tror jag att det kan finnas 
behov av att ta sig fram med 
cykel istället för bil. Föräld-

rar som skjutsar sina barn till 
skolan bland annat. 

I slutet av mars ska rekry-
teringen av testcyklister vara 
klar och projektet sparkas 
igång med ett uppstartsmöte 

i respektive kommun. Test-
perioden avslutas sedan i ok-
tober och förhoppningen är 
då att fler ska ha fått blodad 
tand för hållbart resande.

VECKA 08         NUMMER 07|04

ALE/LILLA EDET. Ställ 
bilen hemma och ta 
cykeln istället.

Det ska Testcyklis-
terna inspirera till, ett 
regionalt projekt som 
både Ale och Lilla Edet 
deltar i.

Nu efterlyses kom-
muninvånare som vill 
vara med på resan.

Går tankarna till tröga upp-
försbackar, mjölksyra i benen 
och svett som rinner längs 
ryggraden? Då är det dags 
att tänka om. 

Idag finns cyklar för alla 
behov och för den som vill 
pendla miljövänligt utan att 
anlända till jobbet med an-
dan i halsen är el-cykeln ett 
alternativ. 

Ale och Lilla Edet är två 
av sammanlagt sju kommu-
ner i Göteborgsregionen 
som deltar i ett projekt för 
att inspirera till att cykla mer 
och bidra till en bättre miljö. 

Huvudpersonerna kom-
mer att vara fem personer 
från varje kommun som är 
beredda att under ett drygt 
halvår byta ut bilresor mot 
cykel. Syftet är att det ska 
ge ringar på vattnet och in-
spirera fler till ett hållbart 
resande. 

Lockbetet är ett halvårs 
fri tillgång till cykel, som 
provas ut med hjälp av en 
expert. Därefter kommer det 
att finnas möjlighet att köpa 
loss den till ett förmånligt 
pris. Förutom vanlig cykel 
finns även el-cykel, cykelkär-
ror, trehjuling, flakcykel och 
vikcykel. 

Många fördelar
Cyklisterna får även genom-
gå hälsoundersökning före 
och efter projektet och kom-
mer löpande att ha kontakt 
med en transportcoach.

Ansökan tas emot via 
kommunernas hemsidor från 

vecka 8 till och med 12.
– Förhoppningen är att vi 

ska få spridning på deltagar-
na, helst vill vi hitta en pen-
sionär, en pendlare, en ung-
dom och så vidare. Tanken är 
att det ska vara personer som 
idag är bilburna och som kan 
byta ut vissa resor mot cykel. 
Det kan även handla om att 
exempelvis cykla till pendel-
tåget istället för att ta bilen, 
säger Linda Henningsson, 
utredningsingenjör för infra-
struktur i Ale kommun, som 
tillsammans med energi- och 
klimatrådgivaren Caroline 
Rundlöf är projektledare för 
Testcyklisterna i Ale. 

Förutom positiva häl-
soeffekter menar Caroline 
Rundlöf att ett ökat cyklande 
även kan förbättra säkerhe-
ten. 

– Området kring försko-
lorna skulle till exempel bli 
mycket tryggare om fler 
valde att skjutsa sina barn 
med cykel. Idag är det ett 
moment 22 där föräldrar kör 
sina barn för att de är rädda 
att de ska bli påkörda, samti-
digt som man utgör en risk 
själv. 

Rätt i tiden
En förutsättning för ett håll-
bart resande är tillgången till 
säkra cykelvägar.

I Ale har man de senaste 
åren lagt kraft på att byg-
ga ut dessa och idag går det 
att cykla hela vägen mellan 
Lödöse och Surte. 

Stora infrastruktursats-
ningar på både pendeltåg-
strafik och motorväg har 
banat väg för nya bostads-
områden och Ale står inför 
en rejäl expansion. Linda 
Henningsson tror därför att 
arbetet för ett miljövänligare 
resande ligger helt rätt i ti-
den. 

– Det handlar om bete-
enden och kommer det nya 
invånare har man chans att 
redan från början presente-
ra fungerande alternativ till 
bilåkandet. Dessutom har 
vi redan idag problem med 

att få pendelparkeringarna 
att räcka till och det skulle 
underlätta om fler valde att 
cykla. 

Anders Adielsson, äga-
re till Älvängens cykel, sät-
ter stor tilltro till el-cykelns 
framtid.

– Försäljningen av el-cyk-
lar ökar hela tiden. Om det 
från början var personer 
med till exempel hjärtfel som 
köpte dem så har de idag bli-
vit allt mer av en pendlarcy-
kel. 

Leasar ut cyklar
Han medverkar i Testcyklis-
terna genom att leasa ut cyk-
lar till Ale, Lilla Edet och 
Alingsås kommun. 

Glesbygd och långa av-
stånd till trots satsar även 
Lilla Edet på att få fler att 
välja cykeln, men enligt He-
lena Grim, miljösamord-
nare och projektledare, har 
man mindre fokus på arbets-
pendling.

– Vi satsar mer på att nå de 
olika befolkningsgrupperna 

Hej blivande cyklist!

esan.

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Mot ett hållbart resande. Linda Henningsson, utredningsingenjör för infrastruktur i Ale kommun och Caroline Rundlöf, energi- och 
klimatrådgivare, är projektledare för Ale i det regionala projektet Testcyklisterna. Anders Adielsson, ägare till Älvängens cykel, 
deltar i projektet genom att leasa ut cyklar till Ale, Lilla Edet och Alingsås kommun. 

Cykelhandlare. Anders Adielsson på Älvängens cykel tror stenhårt på el-cykelns framtid.

– Testcyklister efterlyses till 
projekt för hållbart resande

Politikerna i Lilla Edet 
sviker alla invånarna i 
den södra kommun-

delen, inte bara eleverna. 
Den styrande majoriteten i 
kommunen hävdar att ned-
läggningen av högstadiet i 
Tingbergsskolan enbart är 
en skolfråga som kan beslu-
tas av utbildningsnämnden.

Pensionärsorganisa-
tionerna i Lilla Edet har i 
veckan haft ett möte med 

Medpros ledning. På frågan 
om hur det går med den 
planerade vårdmottag-
ningen i Lödöse svarade 
Medpros koncernchef att 
den frågan inte längre är ak-
tuell. Kommunens nedlägg-
ning av högstadiet ger inte 
Medpro signaler som skulle 
stödja en sådan satsning. 

Inte är detta bara en 
skolfråga! Ett nedlägg-
ningsbeslut kommer att 

försena utvecklingen i den 
södra kommundelen och i 
förlängningen i hela Lilla 
Edets kommun. 

Tänk en gång till och lyft 
frågan till kommunfullmäk-
tige. Frågan är för viktig för 
att avgöras på nämndnivå.

Satsa på Lödöses framtid, 
låt högstadiet finnas kvar!

Gull-Britt Kihlström

Angående nedläggningen av 
högstadiet i Lödöse

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset 

under tiden 17/2 - 3/3 2014

Måndag 3 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 16 mars kl 14.00

i Starrkärrs Församlingshem
Årsmötesförhandlingar

Vi visar bygdespelet 
”Sockenstämman”

Kaffe

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen



och de som jobbar på orten. 
Bland till exempel pensio-
närer och invandrargrupper 
tror jag att det kan finnas 
behov av att ta sig fram med 
cykel istället för bil. Föräld-

rar som skjutsar sina barn till 
skolan bland annat. 

I slutet av mars ska rekry-
teringen av testcyklister vara 
klar och projektet sparkas 
igång med ett uppstartsmöte 

i respektive kommun. Test-
perioden avslutas sedan i ok-
tober och förhoppningen är 
då att fler ska ha fått blodad 
tand för hållbart resande.
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ALE/LILLA EDET. Ställ 
bilen hemma och ta 
cykeln istället.

Det ska Testcyklis-
terna inspirera till, ett 
regionalt projekt som 
både Ale och Lilla Edet 
deltar i.
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muninvånare som vill 
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försbackar, mjölksyra i benen 
och svett som rinner längs 
ryggraden? Då är det dags 
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Huvudpersonerna kom-
mer att vara fem personer 
från varje kommun som är 
beredda att under ett drygt 
halvår byta ut bilresor mot 
cykel. Syftet är att det ska 
ge ringar på vattnet och in-
spirera fler till ett hållbart 
resande. 

Lockbetet är ett halvårs 
fri tillgång till cykel, som 
provas ut med hjälp av en 
expert. Därefter kommer det 
att finnas möjlighet att köpa 
loss den till ett förmånligt 
pris. Förutom vanlig cykel 
finns även el-cykel, cykelkär-
ror, trehjuling, flakcykel och 
vikcykel. 

Många fördelar
Cyklisterna får även genom-
gå hälsoundersökning före 
och efter projektet och kom-
mer löpande att ha kontakt 
med en transportcoach.

Ansökan tas emot via 
kommunernas hemsidor från 

vecka 8 till och med 12.
– Förhoppningen är att vi 

ska få spridning på deltagar-
na, helst vill vi hitta en pen-
sionär, en pendlare, en ung-
dom och så vidare. Tanken är 
att det ska vara personer som 
idag är bilburna och som kan 
byta ut vissa resor mot cykel. 
Det kan även handla om att 
exempelvis cykla till pendel-
tåget istället för att ta bilen, 
säger Linda Henningsson, 
utredningsingenjör för infra-
struktur i Ale kommun, som 
tillsammans med energi- och 
klimatrådgivaren Caroline 
Rundlöf är projektledare för 
Testcyklisterna i Ale. 

Förutom positiva häl-
soeffekter menar Caroline 
Rundlöf att ett ökat cyklande 
även kan förbättra säkerhe-
ten. 

– Området kring försko-
lorna skulle till exempel bli 
mycket tryggare om fler 
valde att skjutsa sina barn 
med cykel. Idag är det ett 
moment 22 där föräldrar kör 
sina barn för att de är rädda 
att de ska bli påkörda, samti-
digt som man utgör en risk 
själv. 

Rätt i tiden
En förutsättning för ett håll-
bart resande är tillgången till 
säkra cykelvägar.

I Ale har man de senaste 
åren lagt kraft på att byg-
ga ut dessa och idag går det 
att cykla hela vägen mellan 
Lödöse och Surte. 

Stora infrastruktursats-
ningar på både pendeltåg-
strafik och motorväg har 
banat väg för nya bostads-
områden och Ale står inför 
en rejäl expansion. Linda 
Henningsson tror därför att 
arbetet för ett miljövänligare 
resande ligger helt rätt i ti-
den. 

– Det handlar om bete-
enden och kommer det nya 
invånare har man chans att 
redan från början presente-
ra fungerande alternativ till 
bilåkandet. Dessutom har 
vi redan idag problem med 

att få pendelparkeringarna 
att räcka till och det skulle 
underlätta om fler valde att 
cykla. 

Anders Adielsson, äga-
re till Älvängens cykel, sät-
ter stor tilltro till el-cykelns 
framtid.

– Försäljningen av el-cyk-
lar ökar hela tiden. Om det 
från början var personer 
med till exempel hjärtfel som 
köpte dem så har de idag bli-
vit allt mer av en pendlarcy-
kel. 

Leasar ut cyklar
Han medverkar i Testcyklis-
terna genom att leasa ut cyk-
lar till Ale, Lilla Edet och 
Alingsås kommun. 

Glesbygd och långa av-
stånd till trots satsar även 
Lilla Edet på att få fler att 
välja cykeln, men enligt He-
lena Grim, miljösamord-
nare och projektledare, har 
man mindre fokus på arbets-
pendling.

– Vi satsar mer på att nå de 
olika befolkningsgrupperna 

Hej blivande cyklist!

esan.
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Mot ett hållbart resande. Linda Henningsson, utredningsingenjör för infrastruktur i Ale kommun och Caroline Rundlöf, energi- och 
klimatrådgivare, är projektledare för Ale i det regionala projektet Testcyklisterna. Anders Adielsson, ägare till Älvängens cykel, 
deltar i projektet genom att leasa ut cyklar till Ale, Lilla Edet och Alingsås kommun. 

Cykelhandlare. Anders Adielsson på Älvängens cykel tror stenhårt på el-cykelns framtid.

– Testcyklister efterlyses till 
projekt för hållbart resande

Politikerna i Lilla Edet 
sviker alla invånarna i 
den södra kommun-

delen, inte bara eleverna. 
Den styrande majoriteten i 
kommunen hävdar att ned-
läggningen av högstadiet i 
Tingbergsskolan enbart är 
en skolfråga som kan beslu-
tas av utbildningsnämnden.

Pensionärsorganisa-
tionerna i Lilla Edet har i 
veckan haft ett möte med 

Medpros ledning. På frågan 
om hur det går med den 
planerade vårdmottag-
ningen i Lödöse svarade 
Medpros koncernchef att 
den frågan inte längre är ak-
tuell. Kommunens nedlägg-
ning av högstadiet ger inte 
Medpro signaler som skulle 
stödja en sådan satsning. 

Inte är detta bara en 
skolfråga! Ett nedlägg-
ningsbeslut kommer att 

försena utvecklingen i den 
södra kommundelen och i 
förlängningen i hela Lilla 
Edets kommun. 

Tänk en gång till och lyft 
frågan till kommunfullmäk-
tige. Frågan är för viktig för 
att avgöras på nämndnivå.

Satsa på Lödöses framtid, 
låt högstadiet finnas kvar!

Gull-Britt Kihlström

Angående nedläggningen av 
högstadiet i Lödöse

Handlingar enligt stadgar 
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På gång

Samråd angående förslag till 
 

Huvudsyftet med vindbruksplanen är att 
den ska utgöra underlag för en strukturerad 
utbyggnad av vindkraft i kommunen. Förslaget 
innebär borttagande av tre områden för vindbruk. 
Ett vindbruksområde kvarstår.

Vindbruksplanen ställs ut för granskning under 
tiden: 19 februari 2014 – 22 april 2014

Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på: 
Medborgarkontoret, Nödinge
Kommunhuset, Alafors
Kommunens webbplats: www.ale.se
Använd sökvägen > Bygga, bo & miljö > Planer 
och byggprojekt > Pågående planer > Planer på 
samråd/utställning

Den som har synpunkter på förslaget till vind

gen senast den 22 april 2014 till:

Ale kommun, Kommunhuset,  
Översiktsplanering 

Upplysningar om vindbruksplanen lämnas av 
Robin Pettersson

Ivana Markovic

Februari

19
ONSDAG

Mixade minnen –  
tankar från macken
Sven Liljekvist från  
museimacken i Sollebrunn 
berättar om allt möjligt. 
Kom, lyssna och träffas  
över en kopp kaffe. 

Tid: 19.00, Inträde inkl.  
fika 40kr.

Träffpunkt biblioteket  
i Skepplanda

Ale kulturskola har lediga platser under våren i:
Gott & blandat  

Bild o digitalt skapande  
 

För anmälan ring 330 590.

Februari

25
TISDAG Berättelser från  

Stormaktstiden
Roliga och intressanta berättelser från stormaktstiden 
framförda av Lennart Palm Surte bibliotek, kl. 19.00.
Arr. Surte kultur- och biblioteksförening och Ale kommun.  
Fri entré för medlemmar.  
Pris icke medlemmar entré/fika 40 kr.

Februari

23
SÖNDAG Utställning: Hembygd – 

någonstans i Sverige

Invigningstal av Isabell Korn, kultur- och  
fritidsnämndens ordförande 
Sång av Beatrice Schyman och Mathilda  
Einarsson från Bohus 
Guidad visning i utställningen 
Bygg framtidens Ale med lego! 

kl 13 Glasbruksmuseet, Surte. Fri entré! 
Välkommen till en utställning med fotografier, berättelser 
och tankar kring hembygd ur ungdomars perspektiv.  

 
Andersson har rest runt i Sverige och träffat unga, bland 
andra många från Ale. Pågår tom 17/2 2014. 

Februari

22
LÖRDAG Fröken och  fräken  

”Alla får vara med”
Monica Norén. En interaktiv, 
rytmisk och fartfylld före
ställning för barn i åldern 

sjung och flyg med oss! 

Entré 50 kr. Förköp Ale  
bibliotek, Nödinge.
Begränsat antal platser!

Sand till seniorer
Seniorer i Ale kommun 
erbjuds att hämta sandsäckar 
i gröna sandlådor utanför 
brandstationen i Surte, 

brandstationen i Nol, 

i vårt äldresäkerhetsarbete för 
att förhindra halkolyckor.

Ny service i Ale ”Fixa Min Gata” 
erbjuder ett enkelt sätt för dig 
att rapportera fel
Du söker på postnummer eller gatuadress och 
får upp en karta över närområdet och klickar 
på en position på kartan. Nu kan du rapportera 
ett fel. Du väljer sedan en av de kategorier som 
finns, skriver in information om felet och bifogar 
eventuellt ett foto.

När felet är bekräftat skickas detta till kommunen. 
Andra invånare kan se felet och bifoga uppdate
ringar eller kommentarer.

När kommunen har åtgärdat felet eller engagerat 
sig på annat sätt kan kommunen lämna uppda
teringar eller markera felet som åtgärdat. Du får 
information via epost om att felet är åtgärdat.

Du når Fixa min gata via www.ale.se alternativt 
direkt via hemsidan www.fixamingata.se

Onsdag 19/2kl 18–21- Nols Företagscenter
Nyföretagarinformation med Skatteverket

Torsdag 20/2 kl 08-16 - Kommunhuset Lilla Edet 
 Att nätverka - Qvinst
Onsdag 5/3 kl 12–14 -  Klädkällaren
FemAle Kvinnliga Nätverket - 

Aktiviteter för företagare och 
entreprenörer

Anmäl dig som testcyklist!
Projektet Testcyklist söker dig som bor i Ale kom
mun och använder bil i vardagen, exempelvis till 
arbetet, affären, förskolan, fritidsaktiviteter eller 

med projektet är att genom coaching, spännande 
cykelteknik och annat stöd ge dig som Testcyklist 
så stor chans som möjligt att förändra dina resvanor 
i en mer hälsosam, ekonomisk och hållbar riktning 
och inspirera andra.
 
Som testcyklist får du:
Låna en cykel som motsvarar dina resebehov  

Hjälp av en cykelexpert i att välja rätt cykel.
Personlig rådgivning och coachning.
Hälsoundersökning före och efter testperioden.
Reflex och sadelskydd.
 
Läs mer på ale.se/testcyklisterna
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SKEPPLANDA. En 
trivselstund som har 
funnits i över 20 år.

En torsdag i månaden 
ordnar Brukarrådet med 
underhållning på Klock-
areängen.

– Alla är välkomna, 
både utomstående och 
folk som bor här, förkla-
rar Kurt Gerke.

Det behövs inte så myck-
et för att förgylla vardagen. 
Lite musik och en kaffetår 
kan vara gott nog.

– Dessa träffar som vi 
arrangerar är väldigt upp-
skattade. Besökarna betalar 
en liten slant och i gengäld 
bjuds de på underhållning 
samt kaffe och dopp, förkla-
rar Kurt.

När lokaltidningen kom-
mer på besök är det truba-
duren Lars-Eric Frendberg 
som står i fokus. Ett 40-tal 
pensionärer skrattar och 
applåderar om vartannat när 
Frendberg bjuder på histo-
rier om Kal å Ada, för att i 

nästa andetag stämma upp i 
melodier signerade Gunnar 
Wiklund, Thore Skogman 
och Harry Brandelius.

– Ni kan ju alla låtar! Har 
ni tränat hela förmiddagen, 
eller?

– Nu ska jag spela den 
första Svensktoppsettan från 
1962. Vet ni vilken bit det är? 

– ”Midnattstango” med 
Lasse Lönndahl, utbrister 
en ur publiken.

– Rätt! Du har vunnit 
en resa till Sjuntorp, svarar 
Lars-Eric.

Så håller det på. Skratten 

är många och flertalet av 
besökarna sjunger med i de 
visor som serveras, alltifrån 
”Torparrock” med Sven-In-
gvars till ”En kärlekssång till 
dig” med Lasse Berghagen.

När dryga halvtimmen 
har gått är det dags för kaf-
fepaus. Det hembakade du-
kas fram och alla låter sig väl 
smaka.

– De här träffarna betyder 
så mycket, att bara få umgås 
och ha trevligt tillsammans 
en liten stund, avslutar Kurt 
Gerke. 

Brukarrådet, här personifierade av Ingegerd Gerke, Ulla Jacob-
son och Kurt Gerke, ser till att trivselstunderna på Klockareäng-
en i Skepplanda lever vidare.

Trubaduren Lars-Eric Frendberg stod för underhållningen när lokaltidningen hälsade på.

– Uppskattad kaffestund på Klockareängen
Brukarrådet bjuder in till samvaro
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Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 7/1-31/

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

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

SURTE. Hyttan fullkom-
ligen invaderades av 
lovlediga barn.

På tisdagen kom 100 
personer till Glasbruks-
museet för att måla på 
glas och på onsdagen 
nästa lika många.

– Helt fantastiskt, 
säger Bruksongen Rolf 
Gustavsson.

När vädret inte lämpar sig 
för skidåkning vare sig utför 
eller på längden är glasmål-
ning ett gångbart alternativ.

Kulturföreningen Bruk-
songar ser numera till att 
hålla liv i sportlovstradi-
tionen – Måla på glas. När 
hyttan öppnade klockan 
elva på tisdagsförmiddagen 
så strömmade det barn till 
museet. Personalen hälsade 
välkommen, delade ut glas 
och färgplattor i rasande fart.

– Jag gör en burk till mig 
själv. Jag vet inte riktigt vad 
jag ska använda den till, det 
får jag se, förklarade Otto 
Sandberg, 5 år från San-
num, som hade sällskap av 
storebror Arvid, 7 år, och 
mormor.

– Vi har gjort mycket kul 
på sportlovet. I måndags var 
vi hos veterinären med mor-
mors katt Majlis, som fick 
medicin. Sedan har jag hjälpt 

morfar med att lasta ved, sä-
ger Otto.

Det råder ingen tvekan 
om att intresset för glas lever 

vidare i Surte.

JONAS ANDERSSON

Glasmålning – omåttligt populärt!

…och full fart även på 
Repslagarmuseet

Olivia, 4 år, kom från Göteborg för att slå rep i Älvängen.

Full aktivitet runt borden i hyttan.

Foto: Rolf Gustavsson

Otto Sandberg, 5 år från Sannum, kom till Glasbruksmuseet i 
Surte för att måla en glasburk till sig själv.

ÄLVÄNGEN. På Repsla-
garmuseet tillverkas 
rep på gammaldags vis.
Den som behärskar kon-
sten allra bäst är Bernt 
Larsson.
Kunskaperna förädlas 
emellertid hos de barn 
som besöker museet i 
samband med loven.

Olivia, 4 år, hade åkt med fa-
miljen från Göteborg för att 
slå rep. Nu tillhörde hon en 
av de yngsta deltagarna, men 
med Bernt Larssons tydliga 
direktiv och instruktioner 
gick det som en dans.

– Titta vad bra det blir, 
utbrast Bernt som denna dag 
hade hjälp av Christer Eng-
ström.

För 30 kronor får barnen 
både slå rep och sedan njuta 
av saft och bulle.

– Repet får ni ta med er 
hem. Ett perfekt hopprep, 
säger Bernt.

Otaliga är de barn och 
ungdomar som Bernt Lars-
son demonstrerat repslag-
ning för genom åren. 

– När det blir höstlov är 
det dags igen, avslutar Bernt.

JONAS ANDERSSON

Regionfullmäktige 
Justerad paragraf 

Beslutet om Vårdval Rehabilitering inom 
primärvården justerades omedelbart på  
regionfullmäktiges sammanträde den  
11 februari 2014.

Justeringen har gjorts offentlig den 11 februari 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

Intresset för 
att måla på 
glas visade sig 
mycket stort 
på sportlovet. 
Bruksortens tra-
ditioner lever 
vidare.

Mer än bara lokaltidning

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Näringslivet 
fortsätter stötta Vaknas 
drogförebyggande.

Göteborgsföretaget 
Prové har redan inlett 
ett samarbete och visa-
de i söndags sin tack-
samhet.

En check på 50 000 
kronor överlämnades 
till Vaknafonden.

I samband med prisutdel-
ningen i Ale IBF:s skolcup i 
innebandy signerade Provés 
vd, alaforsbon Fredrik Wad-
ström, en check till förmån 
för Stödföreningen Vaken 
som förvaltar näringslivets bi-
drag till det drogförebyggan-
de arbetet i Ale.

– Vi vill stärka och utveck-
la vårt samhällsengagemang. 
Genom ett samarbete med 
Stödföreningen Vaken och 

det nätverk som byggts upp 
kring verksamheten, vill vi 
bidra till att barn och ungdo-
mar erbjuds en trygg miljö, 
där ingen känner sig utanför, 
utstött eller mobbad. Fören-
ingslivet bär på många nyck-
lar till en positiv uppväxt för 
barn och unga. Vaknafondens 
arbete och värderingar har 
gjort starkt intryck på oss och 
vi vill gärna hitta sätt att spri-
da dessa på, berättar Fredrik 
Wadström.

Göteborgsföretag
Att ett Göteborgsföretag nu 
blir en aktiv partner för Vak-
nas drogförebyggande arbete 
är en ny möjlighet anser Tho-
mas Berggren, drogförebyg-
gare i Ale kommun.

– Det innebär att vårt 
framgångsrika och unika ar-
bete sprids ytterligare. Kan vi 
inspirera till fler goda initia-

tiv och få fler kommuner att 
kanske jobba som vi skapas 
en ännu bättre plattform att 
utgå från. Får vi dessutom fler 
företag att engagera sig som 
Prové gör innebär det också 
att föreningslivet får ytterli-
gare resurser att skapa verk-
samhet för, säger Berggren.

Förutom att Prové läm-
nar ett ekonomiskt bidrag till 
Stödföreningen Vaken utlo-
vas också stöd till Göteborgs 
föreningsliv.

– Vi har skapat en Prové-
modell som handlar om att 
våra medarbetare ska nomi-
nera en ungdomsförening 
som ska få tillgång till ett ut-
bildningspaket, säger Fredrik 
Wadström som tror att det är 
dags för näringslivet att bidra 
med mer än bara pengar till 
föreningslivet.

Mer att fördela
Stödföreningen Vaken sam-
verkar idag med ett stort an-
tal företag som gemensamt 
sprider ambitionen om ett 
positivt drogfritt samhälle. 
ICA Kvantum, Svensk Fast-
ighetsförmedling, Alebyggen 
och Sportlife har varit vik-
tiga partners under fondens 
nioåriga historia. Av de eko-
nomiska bidrag som fonden 
tillhandahåller delas varje år 
ut närmare 150 000 till det lo-
kala föreningslivet. Tack vare 
Prové kan det nu bli ytterliga-
re medel att fördela.

– Skolcupen i inneban-
dy är ett lysande exempel på 
aktiviteter som fonden har 

stöttat genom åren. Här får 
många unga blodad tand för 
att fortsätta spela och ingå i 
en lagsport. Föreningslivet 

kanske den viktigaste drog-
förebyggande insatsen i sam-
hället, säger Stödföreningens 
ordförande Per-Anders Klö-

versjö som var både stolt och 
rörd över det avtal som nu är 
tecknat med Prové.

JONAS ANDERSSON

VECKA 08         NUMMER 07|08

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

Fler företag ansluter sig till Vaknas arbete

Signering. Konsultföretaget Prové, vars ägare Fredrik Wadström kommer från Alafors, tillsam-
mans med Birgitta Blom, överlämnade en symbolisk check om 50 000 kronor till Stödföreningen 
Vakens ordförande Per-Anders Klöversjö

BOHUS. Nu på söndag, den 
23 februari, blir det volti-
geuppvisning på Ale Jen-
nylunds Ridklubb. Därefter 
är fritt fram att prova på 
voltige för de som är intres-
serade.

– Åldersgrupper som är 
välkomna är 4-99 år, hälsar 

Sara Wingård.
– Det som krävs för att 

kunna vara med är oömma 
kläder, joggingskor och rid-
hjälm. Hjälm finns också för 
utlåning. Vi ser helst att man 
föranmäler sig via förening-
ens hemsida, säger Sara.

Ale Jennylunds Ridklubb 

kommer att starta upp en 
voltigegrupp med beräknad 
terminsstart den 27 februari.

– Det krävs ingen hästva-
na för att få vara med, avslu-
tar Sara Wingård.

JONAS ANDERSSON

Voltigeuppvisning på Jennylund

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

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Två fastigheter i ett - drömhuset, stall, lägenhet och mer!

Uppfyll din dröm! Två fastigheter säljs nu med stora möjligheter. Boninghus med 
tre sovrum och fantastisk charm. Lada inredd med tre hästboxar. Trädgård för 
trädgårdsmästaren. Ängar 15000kvm. Den andra fastigheten är behov av viss 
renovering, har en lägenhet 35kvm och biutrymme 105kvm. Måste ses på plats!  
112 kvm + källare. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris. 
Visas 23/2 och 25/2. 
Adress Tingberg 226 och 227.

Det lilla huset med många möjligheter!

Nu kan vi erbjuda ett välskött parhus i barnvänliga och trivsamma Romelanda. Huset 
har fyra sovrum, men oxå ett t ex gymrum och ett litet hobbyrum! Tillbyggd hall. Ett 
inglasat uterum ger ett extra plats för umgänge. Garage och uppfart med plats för två 
bilar. Fiber indraget. Braskamin. Bäcken porlar precis bakom huset. Nytt tak. 109 kvm. 

Pris 1.750.000:- som utgångspris. 
Visas 23/2 och 24/2. 

Lödöse

Romela
nda
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inglasat uterum ger ett extra plats för umgänge. Garage och uppfart med plats för två 
bilar. Fiber indraget. Braskamin. Bäcken porlar precis bakom huset. Nytt tak. 109 kvm. 

Pris 1.750.000:- som utgångspris. 
Visas 23/2 och 24/2. 

Lödöse

Romela
nda
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Skäm bort både 
ansikte & rygg!

www.klippstudion.se
Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 Va

Boka  
ansiktsbehandling på  

60 min (615:-) och 

få en rygg- 
massage för  
endast 100:- 

på köpet 
(Värde 330:-)Vi hälsar vår nya  

frisör Frida Dahlin 
hjärtligt välkommen! Gäller t.o.m den 16/3

ALE. Deras musik är 
influerad av 60- och 
70-talspop och rock, 
men inte minst av livet i 
ett småsamhälle utanför 
Göteborg – där buss 403 
en gång i tiden knatade 
fram längs lokalbanan.

Nu har Älvängen-
bandet The Sympathy 
släppt sin debut-EP 
”Outside of town”. 

The Sympathy, som består 
av gitarristerna och älväng-
ensönerna Mattias Salek 
och Viktor Larsson, sång-
aren Anders Ahlblom från 
Lilla Edet, basisten Petrus 
Larsson samt trummisen 
Matti Carlsson, har spela 
tillsammans i ungefär ett år, 
men deras musikerfarenhet-
er sträcker sig betydligt läng-
re tillbaka. 

Under bandets förhål-
landevis korta existens har 

de hunnit spela på flera av 
Göteborgs ledande klub-
bar, så som Sticky Fingers, 
Henriksberg och Clooneys 
(Gamla Gamleport), där 
även releasefesten för de-
but-EP:n hölls i lördags. 
I somras uppträdde de på 
hemmaplan på Ahlafors IF:s 
100 årsjubileum.

– Den mest udda spel-
ningen vi gjort var nog på 
en scooterklubb i ett garage 
i Majorna. Snacka om gara-
gerock liksom, säger Mattias 
Salek. 

Titelspåret
Titelspåret ”Outside of 
Town” handlar om livet i ett 
litet samhälle utanför stor-
stadspulsen och den upp-
märksamme lyssnaren lägger 
även märke till att Västtra-
fiks utrop av två busshålls-
platser i Ale smugit sig in 
mellan raderna. 

– Vi har försökt dra lite 
på den vinkeln, det är något 
som gör oss unika. Det är ju 
lite speciellt att bo i ett litet 
samhälle, man håller ihop 

här ute på landet. 
The Sympathy har tydliga 

influenser från tidigare de-
cennier, något som återfinns 
i musiken såväl som i klädstil 
och frisyrer.

Fascinerade
– Vi har nog alla en rätt 

stor fascination för 60- och 
70-talet och det är den mu-
siken vi känner oss mest 
hemma i. Samtidigt som den 
har starka influenser från ex-
empelvis Beatles och Rolling 
Stones inspireras vi även av 
nyare band och artister som 
Håkan Hellström och Man-
do Diao, säger Mattias. 

I replokalen i Rollsbo 
träffas de fem bandmedlem-
marna så ofta som möjligt 
och det är med stark mål-
medvetenhet de nu fortsätter 
att spela in sina låtar. 

– Vi satsar jättemycket. 
Nu när vi har en EP klar är 
det lättare att nå ut med mu-
siken och förhoppningen är 
att något skivbolag ska nap-
pa. Det hoppas vi verkligen 
på.

Nostalgisk 
poprock 
med småstadscharm

TEXT
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Satsar stort. Viktor Larsson, Andreas Ahlblom, Mattias Salek, Petrus Larsson och Matti Carlsson 
bildar The Sympathy, som i lördags hade releasefest för sin debut-EP på Cloony’s i Göteborg.

– The Sympathy har släppt sin debut-EP

HALLÅ DÄR...

... Jan Rhodén, ordförande 
i Alebacken SK.

Har ni gett 
upp hoppet 
om vintern?
– Nej, det hoppas jag verk-
ligen inte. Just nu har vi 
stängt skidbacken eftersom 
det är dåligt med snö, men 
vårt mål är att kunna spruta 
igen. 

När kan det bli?
– Vi håller tummarna för 
att kunna hålla öppet nu 
till helgen, men allt beror 
på vädret. Så fort det blir 
minusgrader så kör vi, men 
fortsätter det att regna blir 
vi tvungna att ge upp. Vi 
hade hoppats på att kunna 
haft öppet den här veckan 
också eftersom det fortfa-
rande är sportlov. 

Hur länge till står ni 
beredda?
– Kan vi ha öppet även i 
mars så är det roligt, men 
vädret är svårt att styra. Nu 
har vi fått en ny fin pistma-
skin som kan göra riktigt fin 
manchester, alltså ränder i 
snön och den hoppas vi på 

att få användning för innan 
säsongen är över. Blir det 
soligt på dagarna och kallt 
på kvällarna har vi optimala 
förutsättningar.

JOHANNA ROOS

Jan Rhodén, ordförande i Alebacken SK, tvingades i helgen 
meddela att backen tvingas stänga för tillfället. Snötäcket är 
tunt, men hoppet om att spruta nya flingor kvarstår.
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ALAFORS. Responsen 
blev över förväntan.

En mix av helt nya och 
tidigare investerare har 
bidragit till en mycket 
lyckad nyemission av 
Ahlafors Bryggerier.

– Nu ges vi möjlighet 
till både kvalitets- och 
kvantitetsförbättringar, 
säger styrelseledamot 
Mats Pihl.

Nyemissionen är inte riktigt 
avslutad ännu. Den 28 febru-
ari är sista dagen för den som 
skulle vara intresserad.

– Vi har förlängt tiden för 
nyemissionen. I december 
kom nämligen en ny bestäm-
melse om skatteavdrag för 
investerare, förklarar Harald 
Axberg.

Ahlafors Bryggerier har 
genomfört en nyemission ti-
digare, det var 1998, bara ett 
par år efter att verksamheten 
startats upp.

– Den gången gick det 
inget vidare, men förutsätt-
ningarna var annorlunda 
då. 1998 gjorde vi det för 
vår fortsatta överlevnad, nu 
är det för att kunna expan-
dera. Ahlafors Bryggerier är 
ett friskt företag som andas 

framtidstro. Marknaden ser 
annorlunda ut och vi upple-
ver ett drag som aldrig förr, 
säger Mats Pihl. 

Det har redan kommit in 
tillräckligt med kapital för 
att Ahlafors Bryggerier ska 
kunna påbörja sina investe-
ringar. 

– Vi har tecknat ett avtal 
för fyra stora kombitankar 
för jäsning och lagring. Tidi-
gare har vi kunnat lagra max-
imalt 10 000 liter, i fortsätt-
ningen blir kapaciteten 34 
000 liter. Vi kommer också 
att kunna brygga flera sorter 
samtidigt, berättar Christer 
”Cralle” Sundberg.

– Våra nuvarande tan-
kar är från 70-talet och ska 
skrotas. Vi har kommit över 
rostfria tankar på marknaden 
från ett bryggeri som ska ex-
pandera. Vi siktar på att vara 
igång i juni.

Innan dess ska golvet i 
den gamla spinnerifabriken 
förstärkas och nya kylrör an-
läggas.

– Vi har stått och stampat 
på samma nivå under ett an-
tal år och varit begränsade. 
I framtiden kommer vi att 
kunna leka i vår produktflora 
och förhoppningsvis kunna 
stärka vårt varumärke ytter-

ligare på den marknad där vi 
konkurrerar, det vill säga ni-
schade ölsorter, säger Harald 
Axberg.

Nästa helg, 28 februari-2 
mars, medverkar Ahlafors 
Bryggerier på Passion för 
mat på Eriksberg.

– Det blir fjärde gången 

som vi finns representerade 
på mässan. Det är en välbe-
sökt tillställning där vi når 
ut till allmänheten på bred 
front, säger Christer Sund-
berg.

Vad det gäller produktio-
nen så ligger Ahle Påsköl i 
jäskaren just nu. Två veckor 

före högtiden släpps ölet på 
Systembolaget i Nödinge.

– Det är det godaste ölet 
vi gör, konstaterar Christer 
Sundberg.

När det gäller exporten av 
cider till Skottland så ökade 
den från 40 000 flaskor till 65 
000 flaskor förra året.

– Det ska i alla fall inte bli 
mindre det här året, fastslår 
”Cralle”.

– Vi har också en ambi-
tion att få in den populära 
lingoncidern som en artikel 
på Systembolaget, avslutar 
Christer Sundberg. 

JONAS ANDERSSON

Gläds över en lyckad nyemission för Ahlafors Bryggerier gör styrelseledamöterna Mats Pihl, Harald Axberg och Christer ”Cralle” 
Sundberg. 

– Möjliggör nödvändiga 
investeringar

Lyckad nyemission för Ahlafors Bryggerier
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SURTE. Hembygd – nå-
gonstans i Sverige.

Så heter den utställ-
ning som invigs på 
Glasbruksmuseet nu på 
söndag.

Unga människor gör 
sina röster hörda om 
vårt gemensamma 
samhälle.

Hembygden är en utmärkt 
utgångspunkt för att samtala 
och engagera sig.

Hembygd – någonstans 
i Sverige är ett projekt som 
drivs av, Annica Carlsson 
Bergdahl och Jerker An-
dersson. Projektet omfattar 
förutom en vandringsut-
ställning också en hemsida, 
pedagogiskt material samt 
en bok. Fokus i projektet 
har varit unga som berättar 
om sin hembygd; på film, i 
fotografier, i intervjuer och i 
egna texter.

– Hembygd för mig är 
Ale i allmänhet och Nol/Al-
afors i synnerhet. Nu bor jag 
i Ölanda, men bodde i Nol 
under hela min uppväxt. Jag 
gick på dagis och i skola där 
innan det blev högstadiet i 
Alafors, berättar Daniel An-

dersson, 22, en av de ungdo-
mar som blivit intervjuade.

– Det är i Ale som jag har 
gjort allting första gången, 
träffat kompisar, kört moppe 
och så vidare.

Finns det någon 
särskild plats som du rela-
terar till när du hör ordet 
hembygd?

– Det skulle väl vara ki-
osken i Alafors i så fall, som 
numera är nedlagd. Det var 
en samlingspunkt och en 
plats där vi hängde. Jag har 
också tillbringat mycket tid 
vid sjöarna – Hultasjön och 
Hältorpssjön.

Vad tycker och tänker 
unga om orten där de bor? 
Hur förhåller de sig till sin 
hembygd? Vill de förändra 
något? Vad är Sverige för 
dem? Hur skulle det kännas 
att tvingas lämna sin hem-
bygd och Sverige? Dessa och 
många andra frågeställning-
ar har projektledarna byggt 
sin utställning kring.

116 ungdomar
Annica Carlsson Bergdahl 
och Jerker Andersson har 
träffat 116 unga som de har 
intervjuat och fotograferat. 
38 av dem har filmats. Alla 
intervjuade har fått välja en 
plats, och berätta om den, i 
det offentliga rummet, för 

att visa var unga gillar att 
vara.

1 200 gymnasieelever runt 
om i Sverige, bland annat 
många från Ale kommun, 
har skrivit om sin hembygd, 
om grannar, om fredagskväl-

lar och dialektala ordlistor.
– Det är sannerligen en 

intressant och sevärd ut-
ställning, som visas i Surte 
till och med den 17 mars. 
En workshop kommer att 
arrangeras den 12 mars, för-

klarar Sofie Phieffer Ritt-
feldt, kultursamordnare i 
Ale kommun.

På vernissagen kommer 
Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), att invigningsta-

la. Dessutom blir det sång av 
Beatrice Skyman och Ma-
thilda Eliasson från Bohus. 
Besökarna kan också se fram 
emot en guidad visning av 
utställningen.

Hembygd associerar Daniel Andersson till den numera nedlagda kiosken i Alafors. På söndag invigs vandringsutställningen ”Hem-
bygd – någonstans i Sverige” på Glasbruksmuseet i Surte.

Hembygd – någonstans i Sverige
– Utställning på Glasbruksmuseet 

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



VECKA 08         NUMMER 07|10

ALAFORS. Responsen 
blev över förväntan.

En mix av helt nya och 
tidigare investerare har 
bidragit till en mycket 
lyckad nyemission av 
Ahlafors Bryggerier.

– Nu ges vi möjlighet 
till både kvalitets- och 
kvantitetsförbättringar, 
säger styrelseledamot 
Mats Pihl.
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avslutad ännu. Den 28 febru-
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– Vi har förlängt tiden för 
nyemissionen. I december 
kom nämligen en ny bestäm-
melse om skatteavdrag för 
investerare, förklarar Harald 
Axberg.

Ahlafors Bryggerier har 
genomfört en nyemission ti-
digare, det var 1998, bara ett 
par år efter att verksamheten 
startats upp.

– Den gången gick det 
inget vidare, men förutsätt-
ningarna var annorlunda 
då. 1998 gjorde vi det för 
vår fortsatta överlevnad, nu 
är det för att kunna expan-
dera. Ahlafors Bryggerier är 
ett friskt företag som andas 

framtidstro. Marknaden ser 
annorlunda ut och vi upple-
ver ett drag som aldrig förr, 
säger Mats Pihl. 

Det har redan kommit in 
tillräckligt med kapital för 
att Ahlafors Bryggerier ska 
kunna påbörja sina investe-
ringar. 

– Vi har tecknat ett avtal 
för fyra stora kombitankar 
för jäsning och lagring. Tidi-
gare har vi kunnat lagra max-
imalt 10 000 liter, i fortsätt-
ningen blir kapaciteten 34 
000 liter. Vi kommer också 
att kunna brygga flera sorter 
samtidigt, berättar Christer 
”Cralle” Sundberg.

– Våra nuvarande tan-
kar är från 70-talet och ska 
skrotas. Vi har kommit över 
rostfria tankar på marknaden 
från ett bryggeri som ska ex-
pandera. Vi siktar på att vara 
igång i juni.

Innan dess ska golvet i 
den gamla spinnerifabriken 
förstärkas och nya kylrör an-
läggas.

– Vi har stått och stampat 
på samma nivå under ett an-
tal år och varit begränsade. 
I framtiden kommer vi att 
kunna leka i vår produktflora 
och förhoppningsvis kunna 
stärka vårt varumärke ytter-

ligare på den marknad där vi 
konkurrerar, det vill säga ni-
schade ölsorter, säger Harald 
Axberg.

Nästa helg, 28 februari-2 
mars, medverkar Ahlafors 
Bryggerier på Passion för 
mat på Eriksberg.

– Det blir fjärde gången 

som vi finns representerade 
på mässan. Det är en välbe-
sökt tillställning där vi når 
ut till allmänheten på bred 
front, säger Christer Sund-
berg.

Vad det gäller produktio-
nen så ligger Ahle Påsköl i 
jäskaren just nu. Två veckor 

före högtiden släpps ölet på 
Systembolaget i Nödinge.

– Det är det godaste ölet 
vi gör, konstaterar Christer 
Sundberg.

När det gäller exporten av 
cider till Skottland så ökade 
den från 40 000 flaskor till 65 
000 flaskor förra året.

– Det ska i alla fall inte bli 
mindre det här året, fastslår 
”Cralle”.

– Vi har också en ambi-
tion att få in den populära 
lingoncidern som en artikel 
på Systembolaget, avslutar 
Christer Sundberg. 

JONAS ANDERSSON

Gläds över en lyckad nyemission för Ahlafors Bryggerier gör styrelseledamöterna Mats Pihl, Harald Axberg och Christer ”Cralle” 
Sundberg. 

– Möjliggör nödvändiga 
investeringar

Lyckad nyemission för Ahlafors Bryggerier
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Hembygden är en utmärkt 
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Hembygd – någonstans 
i Sverige är ett projekt som 
drivs av, Annica Carlsson 
Bergdahl och Jerker An-
dersson. Projektet omfattar 
förutom en vandringsut-
ställning också en hemsida, 
pedagogiskt material samt 
en bok. Fokus i projektet 
har varit unga som berättar 
om sin hembygd; på film, i 
fotografier, i intervjuer och i 
egna texter.

– Hembygd för mig är 
Ale i allmänhet och Nol/Al-
afors i synnerhet. Nu bor jag 
i Ölanda, men bodde i Nol 
under hela min uppväxt. Jag 
gick på dagis och i skola där 
innan det blev högstadiet i 
Alafors, berättar Daniel An-

dersson, 22, en av de ungdo-
mar som blivit intervjuade.

– Det är i Ale som jag har 
gjort allting första gången, 
träffat kompisar, kört moppe 
och så vidare.

Finns det någon 
särskild plats som du rela-
terar till när du hör ordet 
hembygd?

– Det skulle väl vara ki-
osken i Alafors i så fall, som 
numera är nedlagd. Det var 
en samlingspunkt och en 
plats där vi hängde. Jag har 
också tillbringat mycket tid 
vid sjöarna – Hultasjön och 
Hältorpssjön.

Vad tycker och tänker 
unga om orten där de bor? 
Hur förhåller de sig till sin 
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dem? Hur skulle det kännas 
att tvingas lämna sin hem-
bygd och Sverige? Dessa och 
många andra frågeställning-
ar har projektledarna byggt 
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och Jerker Andersson har 
träffat 116 unga som de har 
intervjuat och fotograferat. 
38 av dem har filmats. Alla 
intervjuade har fått välja en 
plats, och berätta om den, i 
det offentliga rummet, för 

att visa var unga gillar att 
vara.

1 200 gymnasieelever runt 
om i Sverige, bland annat 
många från Ale kommun, 
har skrivit om sin hembygd, 
om grannar, om fredagskväl-

lar och dialektala ordlistor.
– Det är sannerligen en 

intressant och sevärd ut-
ställning, som visas i Surte 
till och med den 17 mars. 
En workshop kommer att 
arrangeras den 12 mars, för-

klarar Sofie Phieffer Ritt-
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På vernissagen kommer 
Kultur- och fritidsnämn-
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la. Dessutom blir det sång av 
Beatrice Skyman och Ma-
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Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ADRESS SKOMAKARGRÄND 16 BOAREA CA 110 M²/ 4 ROK  
TOMTAREA 200 M²  ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR
VISAS SÖ 23/2 14.00-14.45 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

RADHUS - BOHUS - BARNVÄNLIGT
Vi kan nu erbjuda er ett välskött radhus i populära Bohus.
Stort vardagsrum med mycket ljusinsläpp. Stensatt uteplats
i västerläge. Carport och fristående förråd. Lugnt och
barnvänligt läge långt in på återvändsgata. Välkomna!

I 46 år har du jobbat inom 
skolan i Ale – första åren i 
Skepplanda och sedan 1970 
i Nödinge. Berätta något 
från de första åren.

– På den tiden låg Nö-
dingeskolan i en tvåvånings-
byggnad uppe vid kyrkan. 
Det var låg- och mellanstadi-
um med omkring 160 elever, 
men bara fem år senare var 
det 500 elever. Elevantalet 
växte när Södra och Norra 
Klöverstigen byggdes och i 
mitten av 70-talet hade vi sex 
klasser i varje årskurs. I alla 
fall, så minns jag hur vi lärare 
stod på trappan och ropade 
in barnen på morgonen. Då 
skulle de ställa upp sig på led 
och sedan hälsa på oss en och 
en innan de gick in.  

Hur fick man elevernas re-
spekt då jämfört med nu?

– Om man förr satte sig 
i respekt genom att vara 
sträng är lärarrollen en helt 
annan idag. Det handlar is-
tället om att bygga upp ett 
förtroende genom att lyssna 
och lösa problem. Då kom-
mer respekten med det. Som 
lärare ska man inte haka upp 
sig på småsaker och man ska 
berömma kollektivt, men 
lösa problem individuellt. 
Vid ett tillfälle när jag gick 
in i en väldigt pratig klass sa 
jag till eleverna ”eftersom jag 
märker att ni inte pratat klart 
ännu så tar jag också rast en 
stund till” och så gick jag ut. 
Det tog inte lång stund inn-
an en kille kom och sa att ”nu 

är vi tysta så du kan komma in 
igen”.

Hur kom det sig att du ville 
tillbaka till jobbet igen ef-
ter att ha gått i pension?

– Jag längtade tillbaka och 
när jag blev tillfrågad att hål-
la i luciatåget och spela drag-
spel blev jag helt enkelt kvar. 
Jag vet ju att eleverna klarar 
sig utan mig, men frågan är 
om jag klarar mig utan dem. 
När man står där mitt bland 
barnen känner man sig inte 
gammal och eleverna bryr 
sig inte om vem du är, utan 
vad som kommer ur dig. Det 
är ett fantastiskt arbete och 
hade jag fått välja om hade 
jag gått samma väg. 

När började du spela drag-
spel?

– Min farbror brukade 
lämna sitt hemma hos oss 
och jag var nog inte mer än 
3-4 år när jag provade första 
gången. Jag orkade inte hålla 
det själv utan fick ställa det 
på bordet och spela. När jag 
började skolan spelade jag 
för klasskompisarna på roli-
ga timmen och senare börja-
de jag i ett dansband. 

JOHANNA ROOS

Hade han fått leva om sitt liv hade han utan tvekan valt samma väg. 
Lennart Hellberg är läraren som gick i pension, men kom tillbaka.

Dragspelet har blivit något av hans signum och han kunde 
spela redan som femåring.

LENNART HELLBERG

Ålder: 69
Bor: Kode
Familj: Hustrun Ingrid, en 
son och två barnbarn
Gör: Lärare på Nödingesko-
lan 
Arbetsliv: Har jobbat inom 
skolan i Ale i 46 år
Intressen: Dragspel, fotboll 
och vara med familjen
Äter helst: Köttbullar potatis, 
lingon och brunsås

Lyssnar på: Gärna svensk 
vismusik och dansband

Bonusfakta 1: Lärde sig 
spela dragspel som femåring 
och spelar än i dag varje år 
på midsommarfirandet vid 
Vimmervi i Nödinge. 

Bonusfakta 2: Gick i pension 
2009, men saknade arbetet 
som lärare och började job-
ba igen året därpå. 

VECKANS PROFIL

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

Hellberg lever gärna om sitt liv
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ÄLVÄNGEN. Sportlovet – tid för ledig-
het och fritidsaktiviteter, men också 
en möjlighet att komma ikapp med 
skolarbetet. 

För Elin Tilly och Sonny Hansson 
i 9B på Aroseniusskolan innebar 
lovskolan en möjlighet att bättra på 
slutbetyget. 

Lovskola hölls på alla högstadieskolor i Ale 
under sportlovet och på Aroseniusskolan var 
det många som passade på att få extra hjälp 
och komma ikapp med missade skoluppgif-
ter. 

Det är alltid flest elever i början av veckan 
och både i måndags och nu på tisdag förmid-
dag har det varit strax över 20 elever. Den 
största gruppen är sjuor och åttor. Sjuorna 
har börjat komma sedan man för drygt ett 
år sedan införde betyg från årskurs sju. När 
man får svart på vitt hur man ligger till i de 
olika ämnena blir det tydligt vad man behö-

ver jobba mer med. Sedan tycker jag att det 
är viktigt att eleverna också får lite ledigt, 
man behöver inte vara i skolan hela veckan, 
säger läraren Annika Thorsander. 

Bland niorna blir trycket på extra studie-
timmar högre desto närmare slutbetyget man 
kommer. 

Elin Tilly och klasskompisen Sonny Hans-
son har båda sökt till Fordon- och Transport-
programmet på MTG till hösten och jobbar 
nu för slutbetyget.

Jag tar igen rester från åttan i NO och bild 
och ska vara i skolan hela veckan. Jag ska ha 
slutbetyg, så är det bara, säger Elin bestämt.

Även Sonny har rester kvar som måste 
vara gjorda innan terminens slut. 

Jag har väl fått gjort lite mer än om jag sut-
tit hemma och pluggat. 

Nu längtar de efter att få sluta högstadiet 
och få en nystart. 

JOHANNA ROOS

LÖDÖSE. En smått 
surrealistisk scenografi, 
med stora händer som 
pekar ut riktningen, 
lockar och pockar, lyfter 
upp och flyttar om 
människor som om de 
vore små insekter.

”Den vandrande sta-
den”, invigdes på Lödö-
se Museum i söndags.

Utställningen bjuder 
in besökaren i berät-
telsen om Göteborgs 
föregångare – Lödöse.

Lödöse är staden som flyt-
tades, brändes och byggdes 
upp om och om igen under 
150 år.  Samtidigt väcker ut-
ställningen tankar och ställer 
frågor om dagens villkor, om 
att flytta lokalt och globalt, 
frivilligt eller under tvång, 
nu och i framtiden.

Med hjälp av detaljrikt 
uppbyggda miljöer, kliver vi 
in i Lödöses historia. Vi mö-
ter dåtidens människor, men 
också dagens och framtidens 
Lödösebor: hemvändande, 
nyinflyttade, pendlare, flyk-
tingar och immigranter. Vi 
ställs inför frågor om hur det 
känns att bli flyttad på, när 
man inte vill och vad som får 
människor och hela städer 
att flytta. Frågor som är lika 
aktuella idag som 1473, då 
berättelsen om ”Den vand-
rande staden” har sin början.

En återkommande vinjett 
är ”Inget nytt under solen”. 
Här dras paralleller till vill-
koren för dagens Lödösebor 
och människor i andra delar 
av världen, med frågor om 
varför människor och städer 
flyttas, frivilligt eller under 
tvång, hur det går till och 
hur stadsplanerare tänker. 
Händer det något nytt under 
solen, egentligen? Meningen 
är att utställningen ska öpp-
na för publikens egna tolk-
ningar och associationer.

Skräck
I en del av utställningen kan 
vi uppleva lite av skräcken 
Lödöseborna måste ha känt 
när staden brändes. Den som 

vågar och vill kan gå in i ett 
mörkt rum, där elden härjar 
och ljud av tumult och fly-
ende människor förstärker 
känslan av fara och flykt. 
Det är inte svårt att dra pa-
rallellen till dagens flyende 
människor, som tvingas flyt-
ta för att överleva.

– Det finns ju så många 
olika anledningar att flytta. 
Man kanske är tvungen att 
fly, eller väljer att flytta för 
att man hoppas på att få det 
bättre. Eller man kanske flyt-
tar tillbaks igen, till ett ställe 
där man har bott tidigare., 
säger utställningsproducent 
Iréne Karlbom.

– Alla de här olika sätten 
att flytta på finns det exem-
pel på i Lödöses historia 
och därför är berättelsen 
om ”Den vandrande sta-
den” också ett bra exempel 
på vad flyttande innebär för 
människor idag. Även idag 
finns ju städer som Kiruna, 
där man planerar att flytta 
hela staden.

Något för alla åldrar
Tanken är att det ska finnas 
något för alla; barn i alla 
åldrar och vuxna. Så har ut-
ställningen till exempel olika 
spår, som man kan följa. Ett 
för vuxna, med texter från 
bland annat gamla rätte-
gångsprotokoll från Nylöse, 
som bevarats i arkiv.

Barnen kan istället följa 
familjens katt, som i sin tur 
följer en råtta, för att få en 
inblick i hur dåtidens barn 
hade det och på vad sätt de-
ras tillvaro liknar den vi har 
idag.

Ett inslag som Iréne och 
museipedagogen Marie 
Schmidt är extra nöjda med, 
är den detaljerade modellen 
av Nya Lödöse, eller Nylöse, 
som det såg ut när det bygg-
des upp vid Säveåns myn-
ning, i nuvarande stadsdelen 
Gamlestaden i Göteborg.

Detaljrik modell
– Den är byggd av en prak-
tikant från formakademin i 
Linköping och tog två må-
nader att göra. Tanken är att 
modellen ska fungera som 
ett pedagogiskt redskap och 
den är väldigt välgjord, med 
magneter under husen som 

gör att de går att flytta runt, 
berättar Marie. 

– Här kan barnen leka 
medan de vuxna går runt i 
utställningen och här kan 
man samla till exempel en 
skolklass kring frågor som: 
Vad behövs för att bygga upp 
en stad? och Vad är det som 
gör att en stad hamnar just 
här?

Vid de aktuella utgräv-
ningarna av Nylöse, som 
avslutades i höstas, hittades 
mängder av vardagsföre-
mål. Under modellen finns 
en låda med fynd från den 
tiden; keramik, ben och lik-
nande som barnen får prova 
att ”gräva fram”.

Välkomnar skolorna
Många gånger har verklig-
hetens berättelser fått följa 
med in i arbetet med utställ-
ningen.

Som när Marie och Iréne, 
i samarbete med Skapande 
skola, tog fram ett program 
för olika åldrar, med aktivite-
ter kopplade till utställning-
en. Då fick de dramatiska 
händelserna som bekanta till 
Marie, en familj från Kuwait, 
upplevde under flykten un-
dan Irakkriget, ge stoff åt en 
workshop för elever på mel-
lan- och högstadiet, på temat 
”Vad skulle du ta med dig om 
du måste fly för ditt liv och 
hade trettio minuter på dig 
att packa?”.

– Utställningen vänder sig 
till alla åldrar, men vi hoppas 
särskilt att skolorna, och då 
inte minst mellan- och hög-
stadiet, ska hitta hit, säger 
Marie Schmidt.

Under utställningsperio-
den 16 februari-14 septem-
ber, kommer också flera fö-
reläsningar för allmänheten 
att ges och i mitten av augus-
ti blir det premiär för utom-
husteater på temat.

På söndagens vernissage 
invigningstalade Eva Lejd-
brandt, kultur- och fritids-
chef i Lilla Edets kommun. 
Under invigningen bjöds 
också musikalisk underhåll-
ning till tonerna av violinis-
ten Bolor Tumur-Ochir. 

Lovande utsikter för slutbetyget
Slutbetyg nästa. Sonny Hansson och Elin Tilly i 9B på Aroseniusskolan passade på att ta igen 
rester från åttan under sportlovet.

”Den vandrande staden”

– Ny utställning på Lödöse museum
Utställningen ”Den vandrande staden” invigdes på Lödöse museum i söndags. 
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ÄLVÄNGEN. Hövert?
Ett av många uttryck 

som användes i Starr-
kärrs socken förr i tiden 
och som nu finns doku-
menterat såväl i skrift 
som på skiva.

I veckan avsluta-
de Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening sin 
studiecirkel på temat 
dialekt.

Hövert har samma betydelse 
som ”Hur står det till?” eller 
”Hur är det?”. Över 1 000 
ord och uttryck från svunnen 
tid har cirkelgruppen sett till 
att bevara till eftervärlden i 
form av en skiva.

– Skivan innehåller knappt 
två timmars inspelat materi-
al. Vi har gått från a till ö. 
Skivan kommer att säljas i 
hembygdsföreningens regi, 
förklarar Inga-Britt Karl-
bom som lett cirkeln.

– Vi har haft fantastiskt 
kul under resans gång och 
avverkat ett 30-tal träffar 
under fyra terminer. Många 
ord minns man från sin barn-
dom, men de används inte 
idag, förklarar Inga-Britt.

Exempel på andra ord 

som förekommer på skivan 
är möde som betyder jaså. 
Gålbo är detsamma som 
granne.

– Vet du vad pessekula 
är? Det sade man förr om 
ett besvärligt sto, upplyser 
Gerhard Andersson och 
poängterar att de flesta ord 
och uttryck är väldigt lokala 
just för Starrkärr. 

Kulturskatt
Cirkeldeltagarna har all an-
ledning att vara stolta över 
sitt arbete och den kul-
turskatt som man nu lämnar 
efter sig.

– Med gemensamma kraf-
ter har vi lyckats få ihop en 

riktig diger samling. Det 
finns inte så många kvar som 
kan berätta om hur det var 
förr, varför vi är glada över 
att ha kunnat gå i mål med 
det här projektet. Det finns 
säkert fel och brister i vår in-
spelning, uttal som inte alla 
ställer sig bakom. Materialet 
har ingen vetenskaplig grund 
utan vi har gjort så gott vi 
kunnat, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Ord och uttryck på 
Starrkärrsdialekt
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Studiecirkeln på temat dialekt för Starrkärr är nu avslutad. Över 1 000 ord och uttryck har spelats 
in på skiva. Här ses deltagarna i samband med den avslutande träffen.
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Vet du vad pes-
sekula är? Det 
sade man förr 
om ett besvär-

ligt sto.
GERHARD ANDERSSON
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ÄLVÄNGEN. Sportlovet – tid för ledig-
het och fritidsaktiviteter, men också 
en möjlighet att komma ikapp med 
skolarbetet. 

För Elin Tilly och Sonny Hansson 
i 9B på Aroseniusskolan innebar 
lovskolan en möjlighet att bättra på 
slutbetyget. 

Lovskola hölls på alla högstadieskolor i Ale 
under sportlovet och på Aroseniusskolan var 
det många som passade på att få extra hjälp 
och komma ikapp med missade skoluppgif-
ter. 

Det är alltid flest elever i början av veckan 
och både i måndags och nu på tisdag förmid-
dag har det varit strax över 20 elever. Den 
största gruppen är sjuor och åttor. Sjuorna 
har börjat komma sedan man för drygt ett 
år sedan införde betyg från årskurs sju. När 
man får svart på vitt hur man ligger till i de 
olika ämnena blir det tydligt vad man behö-

ver jobba mer med. Sedan tycker jag att det 
är viktigt att eleverna också får lite ledigt, 
man behöver inte vara i skolan hela veckan, 
säger läraren Annika Thorsander. 

Bland niorna blir trycket på extra studie-
timmar högre desto närmare slutbetyget man 
kommer. 

Elin Tilly och klasskompisen Sonny Hans-
son har båda sökt till Fordon- och Transport-
programmet på MTG till hösten och jobbar 
nu för slutbetyget.

Jag tar igen rester från åttan i NO och bild 
och ska vara i skolan hela veckan. Jag ska ha 
slutbetyg, så är det bara, säger Elin bestämt.

Även Sonny har rester kvar som måste 
vara gjorda innan terminens slut. 

Jag har väl fått gjort lite mer än om jag sut-
tit hemma och pluggat. 

Nu längtar de efter att få sluta högstadiet 
och få en nystart. 

JOHANNA ROOS

LÖDÖSE. En smått 
surrealistisk scenografi, 
med stora händer som 
pekar ut riktningen, 
lockar och pockar, lyfter 
upp och flyttar om 
människor som om de 
vore små insekter.

”Den vandrande sta-
den”, invigdes på Lödö-
se Museum i söndags.

Utställningen bjuder 
in besökaren i berät-
telsen om Göteborgs 
föregångare – Lödöse.

Lödöse är staden som flyt-
tades, brändes och byggdes 
upp om och om igen under 
150 år.  Samtidigt väcker ut-
ställningen tankar och ställer 
frågor om dagens villkor, om 
att flytta lokalt och globalt, 
frivilligt eller under tvång, 
nu och i framtiden.

Med hjälp av detaljrikt 
uppbyggda miljöer, kliver vi 
in i Lödöses historia. Vi mö-
ter dåtidens människor, men 
också dagens och framtidens 
Lödösebor: hemvändande, 
nyinflyttade, pendlare, flyk-
tingar och immigranter. Vi 
ställs inför frågor om hur det 
känns att bli flyttad på, när 
man inte vill och vad som får 
människor och hela städer 
att flytta. Frågor som är lika 
aktuella idag som 1473, då 
berättelsen om ”Den vand-
rande staden” har sin början.

En återkommande vinjett 
är ”Inget nytt under solen”. 
Här dras paralleller till vill-
koren för dagens Lödösebor 
och människor i andra delar 
av världen, med frågor om 
varför människor och städer 
flyttas, frivilligt eller under 
tvång, hur det går till och 
hur stadsplanerare tänker. 
Händer det något nytt under 
solen, egentligen? Meningen 
är att utställningen ska öpp-
na för publikens egna tolk-
ningar och associationer.

Skräck
I en del av utställningen kan 
vi uppleva lite av skräcken 
Lödöseborna måste ha känt 
när staden brändes. Den som 

vågar och vill kan gå in i ett 
mörkt rum, där elden härjar 
och ljud av tumult och fly-
ende människor förstärker 
känslan av fara och flykt. 
Det är inte svårt att dra pa-
rallellen till dagens flyende 
människor, som tvingas flyt-
ta för att överleva.

– Det finns ju så många 
olika anledningar att flytta. 
Man kanske är tvungen att 
fly, eller väljer att flytta för 
att man hoppas på att få det 
bättre. Eller man kanske flyt-
tar tillbaks igen, till ett ställe 
där man har bott tidigare., 
säger utställningsproducent 
Iréne Karlbom.

– Alla de här olika sätten 
att flytta på finns det exem-
pel på i Lödöses historia 
och därför är berättelsen 
om ”Den vandrande sta-
den” också ett bra exempel 
på vad flyttande innebär för 
människor idag. Även idag 
finns ju städer som Kiruna, 
där man planerar att flytta 
hela staden.

Något för alla åldrar
Tanken är att det ska finnas 
något för alla; barn i alla 
åldrar och vuxna. Så har ut-
ställningen till exempel olika 
spår, som man kan följa. Ett 
för vuxna, med texter från 
bland annat gamla rätte-
gångsprotokoll från Nylöse, 
som bevarats i arkiv.

Barnen kan istället följa 
familjens katt, som i sin tur 
följer en råtta, för att få en 
inblick i hur dåtidens barn 
hade det och på vad sätt de-
ras tillvaro liknar den vi har 
idag.

Ett inslag som Iréne och 
museipedagogen Marie 
Schmidt är extra nöjda med, 
är den detaljerade modellen 
av Nya Lödöse, eller Nylöse, 
som det såg ut när det bygg-
des upp vid Säveåns myn-
ning, i nuvarande stadsdelen 
Gamlestaden i Göteborg.

Detaljrik modell
– Den är byggd av en prak-
tikant från formakademin i 
Linköping och tog två må-
nader att göra. Tanken är att 
modellen ska fungera som 
ett pedagogiskt redskap och 
den är väldigt välgjord, med 
magneter under husen som 

gör att de går att flytta runt, 
berättar Marie. 

– Här kan barnen leka 
medan de vuxna går runt i 
utställningen och här kan 
man samla till exempel en 
skolklass kring frågor som: 
Vad behövs för att bygga upp 
en stad? och Vad är det som 
gör att en stad hamnar just 
här?

Vid de aktuella utgräv-
ningarna av Nylöse, som 
avslutades i höstas, hittades 
mängder av vardagsföre-
mål. Under modellen finns 
en låda med fynd från den 
tiden; keramik, ben och lik-
nande som barnen får prova 
att ”gräva fram”.

Välkomnar skolorna
Många gånger har verklig-
hetens berättelser fått följa 
med in i arbetet med utställ-
ningen.

Som när Marie och Iréne, 
i samarbete med Skapande 
skola, tog fram ett program 
för olika åldrar, med aktivite-
ter kopplade till utställning-
en. Då fick de dramatiska 
händelserna som bekanta till 
Marie, en familj från Kuwait, 
upplevde under flykten un-
dan Irakkriget, ge stoff åt en 
workshop för elever på mel-
lan- och högstadiet, på temat 
”Vad skulle du ta med dig om 
du måste fly för ditt liv och 
hade trettio minuter på dig 
att packa?”.

– Utställningen vänder sig 
till alla åldrar, men vi hoppas 
särskilt att skolorna, och då 
inte minst mellan- och hög-
stadiet, ska hitta hit, säger 
Marie Schmidt.

Under utställningsperio-
den 16 februari-14 septem-
ber, kommer också flera fö-
reläsningar för allmänheten 
att ges och i mitten av augus-
ti blir det premiär för utom-
husteater på temat.

På söndagens vernissage 
invigningstalade Eva Lejd-
brandt, kultur- och fritids-
chef i Lilla Edets kommun. 
Under invigningen bjöds 
också musikalisk underhåll-
ning till tonerna av violinis-
ten Bolor Tumur-Ochir. 

Lovande utsikter för slutbetyget
Slutbetyg nästa. Sonny Hansson och Elin Tilly i 9B på Aroseniusskolan passade på att ta igen 
rester från åttan under sportlovet.

”Den vandrande staden”

– Ny utställning på Lödöse museum
Utställningen ”Den vandrande staden” invigdes på Lödöse museum i söndags. 
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ÄLVÄNGEN. Hövert?
Ett av många uttryck 

som användes i Starr-
kärrs socken förr i tiden 
och som nu finns doku-
menterat såväl i skrift 
som på skiva.

I veckan avsluta-
de Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening sin 
studiecirkel på temat 
dialekt.

Hövert har samma betydelse 
som ”Hur står det till?” eller 
”Hur är det?”. Över 1 000 
ord och uttryck från svunnen 
tid har cirkelgruppen sett till 
att bevara till eftervärlden i 
form av en skiva.

– Skivan innehåller knappt 
två timmars inspelat materi-
al. Vi har gått från a till ö. 
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Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 99-159 g/km. Bilarna på bilden är extra-
utrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 
100 000 km). *Provkör valfri Opel  och fråga din Opelsäljare om en tävlingskod och skriv in den på www.tavlamedopel.se, 
tillsammans med en motivering. Lycka till!

opel.se

ÅRETS SVÅRASTE BESLUT ÄR ENKELT.
SPARA 25 000 KR!
Att köpa bil kan vara en djungel fylld av osäkra val och svåra 

vinnare av Dekras kvalitetsrapport och med 5 års nybilsgaranti 
har det nog aldrig varit mer självklart att välja Opel. Och just nu 
sparar du 25 000 kronor när du köper en Opel Astra Active, med 
uppvärmd läderratt och farthållare som standard. Boka en 
provkörning, upplev tysk kvalitet och ta årets enklaste beslut.

Välkommen!

ASTRA ACTIVE

PROVKÖR O
CH VIN

N EN SKID
RESA FÖR  

HELA FAMILJE
N TILL ETT VÄRDE AV 15

 000 KR.*

Opel Astra Active från:

149 900 kr
Ord. pris 174 900 kr

Välj till:

Filaregatan 7, Kungälv, Måndag–Fredag 9–18,  
Lördag 11-15, 0303-20 86 01      www.kongahallabil.se

Erbjudanderna kan ej kombineras med andra rabatter 
eller avtal. Vi reserverar för eventuella tryckfel

 Nu rk 009.921

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

Ordpris: 169.990 kr

FIAT-TILLFÄLLE!

Bränsleförbrukning blandad körning 0,62 l/mil. 

 

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

the CITY lounge

du SPARAr

40.090kr

ENDAST HOS HEDIN 
BIL!

Fiat 500L 1.4 95 hk Popstar
19 st

 
 

Fyra kompLetta 

vinteRhjul 
med alu.fälg  

Värde 8.000 kr

På köpet!

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

ALE.  Att Moderata Ung-
domsförbundet – MUF 
– startar upp igen i Ale 
mitt under pågående 
valår är en ren slump. 

Det menar ordförande 
Josefine Thorsson som 
vill ge politiskt intres-
serade aleungdomar ett 
blått alternativ. 

MUF har tidigare funnit i 

Ale och nu har ungdoms-
förbundet fått ny luft under 
vingarna. Initiativtagare och 
ordförande är 17-åriga Jose-
fine Thorsson som tillsam-
mans med 17 andra medlem-
mar presenterar en motpol 
till socialdemokratiska SSU, 
som väcktes till liv i Ale för 
några år sedan. 

– Vi kan ännu inte säga 
exakt vilka frågor vi kommer 
att driva. Mest kommer vi 
nog att fokusera på skolfrå-
gor eftersom det är något 
som ligger oss unga nära. 

Hon har svårt att svara 
på varifrån hennes politiska 
engagemang kommer, men 
hon ville vara helt säker inn-
an hon valde sida.

– Jag har alltid känt att 
jag velat engagera mig. Inn-
an jag blev medlem i MUF 
förra året läste jag på väldigt 
mycket för att vara helt över-
tygad om var jag står i poli-
tiken. Att det blev just Mo-
deraterna handlar främst om 
att jag ser till individen. Det 

är lättare att utvecklas om 
man ses som en individ istäl-
let för som en stor grupp. 

Inspirationen till att ta 
steget och starta ungdoms-
förbundet fick hon i somras 
då hon arbetade i köket un-
der entreprenörsutbildning-
en YEE på Krokholmen. 

Trainee
En av föreläsarna, Roger 
Mumby-Croft, var så otro-
ligt inspirerande och hans 
engagemang smittade av sig 
och fick mig att tro på mig 
själv. När jag några veckor 
senare fick ett samtal från 
Isabell Korn (M), som frå-
gade om jag ville delta i Mo-
deraterna i Ales traineepro-
gram, tackade jag ja direkt 
och det har varit väldigt lä-
rorikt. 

Nu ser hon fram emot det 
stundande valarbetet och att 
få starta igång kampanjer. 

JOHANNA ROOS

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Fredag 14 februari
Misshandel
Ett gäng på sju personer 
misshandlar en 36-årig man 
i Alafors. Mannen slås med-
vetslös. Gärningsmännen 
tillgriper målsägandes bil. 
Händelsen inträffar vid halv 
fem-tiden på morgonen.

Inbrott i en förskola i 
Nödinge. Gärningsmän-
nen tar sig in i fastigheten 
genom att krossa en ruta. 
Det är oklart vad som har 
tillgripits.

Två yngre killar attacke-
rar en 14-årig tjej i Bohus 
centrum. En av killarna tar 
strypgrepp på flickan, som 
också får rivsår i ansiktet.

Lördag 15 februari
Villainbrott

Villainbrott i Älvängen. 
Smycken, kontanter, alkohol 
och gamla mobiltelefoner 
tillgrips.

Polisen stoppar en per-
sonbil på Göteborgsvägen 
i Surte. Föraren, en man 
född 1983, misstänks för 
drograttfylleri, grov olovlig 
körning, brott mot knivlagen 
samt narkotikabrott.

Ytterligare en bil stoppas 
i Surte där två personer 
misstänks för bland annat 
narkotikabrott, vapenbrott 
och brott mot vapenlagen.

ÄLVÄNGEN. Strax efter 
klockan två på fredagsef-
termiddagen blev en yngre 
kvinna ofredad av en okänd 
man i området Knaptorp.

Kvinnan var ute och gick 
med hörlurar när hon kände 
att någon tog ett tag över 

munnen på henne och drog 
henne mot skogen. När de 
kom fram till skogen tog 
mannen hennes mobilte-
lefon och stängde av den. 

Kvinnan lyckades dock fri-
göra sig och springa från 
platsen. En bit därifrån lar-
made hon polisen.

Det uppges att mannen 

var i 35-45-årsåldern cirka 
180 centimeter lång, svart-
klädd och delvis maskerad 
över ansiktet. 

Flera polispatruller och 
helikoptrar sökte i området 
utan resultat.

JONAS ANDERSSON

MUF startar upp på nytt i Ale
– Josefine ger aleungdomar ett blått alternativ

Initiativtagare. Josefine Thorsson startar upp MUF i Ale och ser 
nu fram emot att komma igång med valarbetet.

JOSEFINE THORSSON

Ålder: 17
Bor: Alafors
Gör: Går andra året på eko-
nomiprogrammet på Sjölins 
gymnasium.
Intressen: Politik, läsa, se på 
film och vara med kompisar.
Favoritbok: ”Rötter” av Alex 
Haley.
Drömrresa: New York.
Aktuell: Som initiativtagare 
och ordförande för Modera-
ta ungdomsförbundet, MUF, 
i Ale.

Kvinna ofredad i Älvängen

Minst 30% rabatt på hela 
Bricmate Basic sortiment

Lördag 22/2 
finns Dansani 
i butiken för 
att visa årets 
nyheter.

30%
Minst

rabatt

20% rabatt
på hela Dansanis sortiment

Tapwell 
takdusch
160cc SK5200

Köp en komplett 
kampanjmöbel så  

bjuder 
på vi en 
tvättställs-
blandare
Värde 1399:-

Lördagsöppet 22 februari kl 10-14

Massor med erbjudanden  
från våra leverantörer

3.995:- 
KAMPANJPRIS

Installerat och klart!

Inklusive installation

Kontakta butiken  
för fullständiga  
vilkor.

3.990:- 

20% rabatt  
på IFÖ Sense

Är du trött på din läckande 
kökskran, eller har varmvatten-

beredaren slutat fungera? 

Kolla med oss först!
Vi har installerat & klart-priser på det mesta. 

Nu kan du även dela upp din betalning  
genom Handelsbanken Finans. 

Prata med oss i butiken så får du hjälp.

Lunnavägen 6 Alafors Öppet: Måndag-torsdag 09-18 Fredag 09-16 Lunchstängt 12-13



VECKA 08         NUMMER 07|14

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 99-159 g/km. Bilarna på bilden är extra-
utrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 
100 000 km). *Provkör valfri Opel  och fråga din Opelsäljare om en tävlingskod och skriv in den på www.tavlamedopel.se, 
tillsammans med en motivering. Lycka till!

opel.se

ÅRETS SVÅRASTE BESLUT ÄR ENKELT.
SPARA 25 000 KR!
Att köpa bil kan vara en djungel fylld av osäkra val och svåra 

vinnare av Dekras kvalitetsrapport och med 5 års nybilsgaranti 
har det nog aldrig varit mer självklart att välja Opel. Och just nu 
sparar du 25 000 kronor när du köper en Opel Astra Active, med 
uppvärmd läderratt och farthållare som standard. Boka en 
provkörning, upplev tysk kvalitet och ta årets enklaste beslut.

Välkommen!

ASTRA ACTIVE

PROVKÖR O
CH VIN

N EN SKID
RESA FÖR  

HELA FAMILJE
N TILL ETT VÄRDE AV 15

 000 KR.*

Opel Astra Active från:

149 900 kr
Ord. pris 174 900 kr

Välj till:

Filaregatan 7, Kungälv, Måndag–Fredag 9–18,  
Lördag 11-15, 0303-20 86 01      www.kongahallabil.se

Erbjudanderna kan ej kombineras med andra rabatter 
eller avtal. Vi reserverar för eventuella tryckfel

 Nu rk 009.921

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

Ordpris: 169.990 kr

FIAT-TILLFÄLLE!

Bränsleförbrukning blandad körning 0,62 l/mil. 

 

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

the CITY lounge

du SPARAr

40.090kr

ENDAST HOS HEDIN 
BIL!

Fiat 500L 1.4 95 hk Popstar
19 st

 
 

Fyra kompLetta 

vinteRhjul 
med alu.fälg  

Värde 8.000 kr

På köpet!

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

ALE.  Att Moderata Ung-
domsförbundet – MUF 
– startar upp igen i Ale 
mitt under pågående 
valår är en ren slump. 

Det menar ordförande 
Josefine Thorsson som 
vill ge politiskt intres-
serade aleungdomar ett 
blått alternativ. 

MUF har tidigare funnit i 

Ale och nu har ungdoms-
förbundet fått ny luft under 
vingarna. Initiativtagare och 
ordförande är 17-åriga Jose-
fine Thorsson som tillsam-
mans med 17 andra medlem-
mar presenterar en motpol 
till socialdemokratiska SSU, 
som väcktes till liv i Ale för 
några år sedan. 

– Vi kan ännu inte säga 
exakt vilka frågor vi kommer 
att driva. Mest kommer vi 
nog att fokusera på skolfrå-
gor eftersom det är något 
som ligger oss unga nära. 

Hon har svårt att svara 
på varifrån hennes politiska 
engagemang kommer, men 
hon ville vara helt säker inn-
an hon valde sida.

– Jag har alltid känt att 
jag velat engagera mig. Inn-
an jag blev medlem i MUF 
förra året läste jag på väldigt 
mycket för att vara helt över-
tygad om var jag står i poli-
tiken. Att det blev just Mo-
deraterna handlar främst om 
att jag ser till individen. Det 

är lättare att utvecklas om 
man ses som en individ istäl-
let för som en stor grupp. 

Inspirationen till att ta 
steget och starta ungdoms-
förbundet fick hon i somras 
då hon arbetade i köket un-
der entreprenörsutbildning-
en YEE på Krokholmen. 

Trainee
En av föreläsarna, Roger 
Mumby-Croft, var så otro-
ligt inspirerande och hans 
engagemang smittade av sig 
och fick mig att tro på mig 
själv. När jag några veckor 
senare fick ett samtal från 
Isabell Korn (M), som frå-
gade om jag ville delta i Mo-
deraterna i Ales traineepro-
gram, tackade jag ja direkt 
och det har varit väldigt lä-
rorikt. 

Nu ser hon fram emot det 
stundande valarbetet och att 
få starta igång kampanjer. 

JOHANNA ROOS

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Fredag 14 februari
Misshandel
Ett gäng på sju personer 
misshandlar en 36-årig man 
i Alafors. Mannen slås med-
vetslös. Gärningsmännen 
tillgriper målsägandes bil. 
Händelsen inträffar vid halv 
fem-tiden på morgonen.

Inbrott i en förskola i 
Nödinge. Gärningsmän-
nen tar sig in i fastigheten 
genom att krossa en ruta. 
Det är oklart vad som har 
tillgripits.

Två yngre killar attacke-
rar en 14-årig tjej i Bohus 
centrum. En av killarna tar 
strypgrepp på flickan, som 
också får rivsår i ansiktet.

Lördag 15 februari
Villainbrott

Villainbrott i Älvängen. 
Smycken, kontanter, alkohol 
och gamla mobiltelefoner 
tillgrips.

Polisen stoppar en per-
sonbil på Göteborgsvägen 
i Surte. Föraren, en man 
född 1983, misstänks för 
drograttfylleri, grov olovlig 
körning, brott mot knivlagen 
samt narkotikabrott.

Ytterligare en bil stoppas 
i Surte där två personer 
misstänks för bland annat 
narkotikabrott, vapenbrott 
och brott mot vapenlagen.

ÄLVÄNGEN. Strax efter 
klockan två på fredagsef-
termiddagen blev en yngre 
kvinna ofredad av en okänd 
man i området Knaptorp.

Kvinnan var ute och gick 
med hörlurar när hon kände 
att någon tog ett tag över 

munnen på henne och drog 
henne mot skogen. När de 
kom fram till skogen tog 
mannen hennes mobilte-
lefon och stängde av den. 

Kvinnan lyckades dock fri-
göra sig och springa från 
platsen. En bit därifrån lar-
made hon polisen.

Det uppges att mannen 

var i 35-45-årsåldern cirka 
180 centimeter lång, svart-
klädd och delvis maskerad 
över ansiktet. 

Flera polispatruller och 
helikoptrar sökte i området 
utan resultat.

JONAS ANDERSSON

MUF startar upp på nytt i Ale
– Josefine ger aleungdomar ett blått alternativ

Initiativtagare. Josefine Thorsson startar upp MUF i Ale och ser 
nu fram emot att komma igång med valarbetet.

JOSEFINE THORSSON

Ålder: 17
Bor: Alafors
Gör: Går andra året på eko-
nomiprogrammet på Sjölins 
gymnasium.
Intressen: Politik, läsa, se på 
film och vara med kompisar.
Favoritbok: ”Rötter” av Alex 
Haley.
Drömrresa: New York.
Aktuell: Som initiativtagare 
och ordförande för Modera-
ta ungdomsförbundet, MUF, 
i Ale.

Kvinna ofredad i Älvängen

Minst 30% rabatt på hela 
Bricmate Basic sortiment

Lördag 22/2 
finns Dansani 
i butiken för 
att visa årets 
nyheter.

30%
Minst

rabatt

20% rabatt
på hela Dansanis sortiment

Tapwell 
takdusch
160cc SK5200

Köp en komplett 
kampanjmöbel så  

bjuder 
på vi en 
tvättställs-
blandare
Värde 1399:-

Lördagsöppet 22 februari kl 10-14

Massor med erbjudanden  
från våra leverantörer

3.995:- 
KAMPANJPRIS

Installerat och klart!

Inklusive installation

Kontakta butiken  
för fullständiga  
vilkor.

3.990:- 

20% rabatt  
på IFÖ Sense

Är du trött på din läckande 
kökskran, eller har varmvatten-

beredaren slutat fungera? 

Kolla med oss först!
Vi har installerat & klart-priser på det mesta. 

Nu kan du även dela upp din betalning  
genom Handelsbanken Finans. 

Prata med oss i butiken så får du hjälp.

Lunnavägen 6 Alafors Öppet: Måndag-torsdag 09-18 Fredag 09-16 Lunchstängt 12-13



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

ALE-hallen Cup 
för pojkar födda 2003

Lördagen den 22 februari 2014
09:00 –15:30

Lag från BergumsIF, HovåsBilldalIF, IF Böljan, 
LerumsIS, Nödinge SK, VallensIF, ÅsaIF, 
ÄlvsborgsFF gör upp om medaljerna.

Cafeterian är öppen Välkomna!

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

årsmöte onsdag den 19 februari kl 19:00 
i klubbhuset VimmerviIP.

Gör din röst hörd
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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:-



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

ALE-hallen Cup 
för pojkar födda 2003

Lördagen den 22 februari 2014
09:00 –15:30

Lag från BergumsIF, HovåsBilldalIF, IF Böljan, 
LerumsIS, Nödinge SK, VallensIF, ÅsaIF, 
ÄlvsborgsFF gör upp om medaljerna.

Cafeterian är öppen Välkomna!

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

årsmöte onsdag 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:-

BOHUS. Det roliga 
först; Surte BK spelar 
allsvensk bandy även 
nästa år.

Det tråkiga; Surte 
BK förlorade både 
mot topplaget Gripen 
och bottenlaget Tjust i 
veckan.

– Hoppas vi kan avslu-
ta säsongen snyggare 
borta mot Åtvidaberg, 
sa Surtetränaren Jonny 
Samuelsson.

Serieledande Gripen-Troll-
hättan vann onsdagsmatchen 
i Ale Arena, tack vare tidi-
gare Surtespelare. Johan 
Grahn och Lasse Karlsson 
är numera fruktade avslutare 
hos elitseriekandidaten.

– Det är självklart väldigt 
speciellt att komma hit, er-
kände Lasse ”Kongo” efter 
slutsignalen.

Fem av Gripens sju mål 
i segermatchen över Surte 
på onsdagskvällen kom från 
Lasse Karlssons och Johan 
Grahns klubbor, precis som 
Surtetränaren Jonny Samu-
elsson varnat för före avslag.

– De är extremt skickliga 
och hela Gripen är ett smart 
spelande lag. De suger åt 
sig nästan varje boll och är 
effektiva när det luktar mål-
chans. Jag tycker vi står upp 
bra och gör en godkänd in-
sats. Det är ingen tillfällighet 
att Gripen leder allsvenskan, 
summerade Samuelsson sina 
intryck.

Samtidigt förlorade Ot-
terbäcken stort hemma mot 
Nässjö, vilket betydde att 
Surtes allsvenska kontrakt 
trots förlusterna nu är säkrat. 

För Gripen väntar med 
största sannolikhet kval mot 
elitserien.

– Det känns väldigt bra 
och vi har faktiskt slagit IFK 
Kungälv ett par gånger un-
der säsongen, så vi vet att vi 
kan leverera på en hög nivå. 
Det blir sex tuffa och rik-
tigt roliga matcher, sa Johan 

Grahn som precis som Lasse 
Karlsson hade känslor när 
han åkte in i Ale Arena.

– Jo, det är klart. Jag hade 
några riktigt roliga år här 
och det var kul att få måla på 
nytt, jag trivs här, lite som att 
komma hem…

Regn och dålig is
Lördagens bortamöte med 
Tjust Bandy som till skill-
nad mot Surte krigar om sin 
allsvenska existens var därför 
en utmaning i sig. Surte tog 
ledningen med 2-0 genom 
Jonas Trysberg och Henrik 
Jönsson, men innan halvlek 
hade hemmalaget kvitterat.

–Så länge isen var bra var 
vi bra, men regnet förstörde 
för oss. Det blev mest kast 
mellan målvakterna och den 
spelmodellen var Tjust bätt-
re än oss på. Vi hade hoppats 
kunna göra ett ryck igen när 
isen blev spolad i paus, men 
tyvärr hade deras ismaskin 
havererat och vi fick fortsätta 
på samma bedrövliga under-
lag. Det gynnade inte oss, sa 
Jonny Samuelsson.

Han medgav också att det 
möjligtvis fanns en viss mätt-
nadskänsla.

– Det är alltid svårt att 
mobilisera maximal kraft 
och hitta rätt inställning när 
prestationen egentligen inte 
betyder något. Regn och en 
dålig is fungerar inte heller 
som någon större inspira-
tionskälla, menade Samuels-
son.

Tjust tog vara på de till-

fällen som bjöds och vann 
till sist matchen.

Surte avslutar säsongen 
nästa vecka med bortamatch 
mot nästjumbon Åtvidaberg, 
ett möte som Jonny Samu-
elsson gärna vill möta.

– Sista matchen är viktiga-
re än man tror. Med en se-
ger tar du med dig en positiv 

känsla och den är värdefull 
när vi senare trampar igång 
försäsongen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Serieledande Gripen var för starka – och smarta – enligt Surtetränaren Jonny Samuelsson. Henrik Jönsson och de blågula hem-
maspelarna gjorde dock ett tappert försök

Flyktade vildkatter... Lasse Karlsson och Johan Grahn, tidigare skyttekungar i Surte, är numera 
fruktade målskyttar i Gripen-Trollhättan – på väg mot elitserien.

Allsvenskan södra
Tjust – Surte BK 4-2 (2-2)
Mål SBK: Jonas Trysberg, Henrik 
Jönsson. Matchens kurrar: Daniel 
Bengtsson 3, Nils Sigurd 2, Ardin 
Cirkic 1.

Surte BK – Gripen 3-7 (1-3)
Mål SBK: Jonas Trysberg, Carl-Oscar 
Bridholm, Magnus Karlsson. Match-
ens kurrar SBK: Nils Sigurd 3, Jonas 
Trysberg 2, Ante Grip 1. 

Gripen 21 100 37
Nässjö 21 90 35
IFK Motala 21 55 35
Jönköping 21   7 24
Tranås 21 28 23
Blåsut 21  -2 19
Surte BK 21  -7 19
Lidköpings AIK 21 -16 17
Otterbäcken 21 -62 14
Tjust Bandy 21 -51 12 
Åtvidaberg 21 -77 10
Frillesås 21 -65   7

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

BASKET

FOTBOLL

Division 3 västsvenska västra
Mölndals HF – Ale HF 35-25 
(16-15)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 8, Jo-
han Lövgren 6, Mattias Johannesson 
4, Anton Thunberg 2, Daniel Rehn 2, 
Fredrik Johansson, Marcus Hylander, 
och Jonathan Cederholm 1 vardera.
Matchens kurrar: Johan Lövgren 2, 
Mattias Johannesson 1.

Backa HK 19 198 35
IK Baltichov 18 107 28
Västra Frölunda 18   57 25
Rya HF 17   12 22
HK Halmstad 19    -8 21
HK Hök 17   48 20
Stenungsunds HK 18   19 20
IK Celtic 19   19 19
Onsala HK 19     4 15
Mölndals HF 19  -23 14
Ale HF 18  -94   8
Kärra HK 17 -122   4
KFUM Ulricehamn 16 -217   3

Division 2 Göteborg
Lindås – Ale IBF 10-3
Mål Ale: Fredrik Herlogsson, Ted 
Gustafsson, Daniel Blomqvist.

Allsvenskan södra
Surte BK – Gripen 3-7 (1-3)
Tjust – Surte BK 4-2 (2-2)

BANDY

Gripen tryckte till Surte
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– Men det allsvenska kontraktet är säkrat

DU14 
Ale Basket - BK Marbo  45 - 50

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.

FOTBOLL I ALE

Tor 20 feb kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Ytterby

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                58
    Elsa Persson/Rikard Johansson         58 
3.  Marie-Louise Björklund/ 

Bengt-Åke Pettersson                        51 
4. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp              49

BRIDGE

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

NUMMER 07         VECKA 08| 17SPORT

   

    Träningsmatcher
    Skepplanda BTK – Kode IF 0-3 (0-2)

    Älvängens IK – Alvhems IK 9-1 (4-0)
   Mål ÄIK: Oscar Gärdeus 3, Jesper Knaving 2, Jonatan  
   Franzén, Niklas Pålsheden, Johan Parinder, Andreas 
   Johansson.

RESULTATSERVICE
Hjälp oss förmedla din förenings 

resultat i såväl tränings- som 
tävlingsmatcher.

Mejla: 
jonas@alekuriren.se 
perra@alekuriren.se



Lördagen 8 februari deltog Nik-
las Borg från Ale Karate Klubb, Jonas 
Rosin, Gefle Kyokushins, samt Mi-
chael Vestin från Landvetter Kyokus-
hin Karate i Ballerup Challenge Cup i 
Köpenhamn. Det är en seniortävling 
med fulla Knockdown-regler som är till 
för fighters som vill prova på att tävla 
enligt Kyokushinkaratens traditionel-
la Knockdownregler. Du vinner på att 
knocka alt sätta motståndaren ur spel, 
så den inte kan fortsätta fightas.

Jonas Rosin, 18 år, valde denna täv-
ling som sin första seniortävling. Han 
deltog i den största gruppen, herrarnas 
mellanvikt med 16 deltagare. Första 
fighten avslutades efter bara cirka åtta 
sekunder då Jonas vann på knockout. 
Totalt gick Jonas fyra fighter som han 
vann allesammans och första segern i en 
seniortävling är därmed ett faktum.

Niklas Borg, också nyss 18 år fyllda, 
fightades i lättvikten med åtta fighters. 
Han gjorde en mycket stark insats och 
vann sina två första matcher för att i 
semifinalen bli slagen på näsan flera 
gånger. Motståndaren varnades, men 
inte för alla slag så när domslutet kom 
fick dansken tre flaggor mot Niklas två.

I matchen om tredjepris vann han 
dock övertygande och bronset säkrades. 

Niklas fick också tävlingens pris som 
den mest tekniska fighter och den till-
hörande bucklan.

Michael Vestin tvingas tyvärr dra sig 
ur tävlingen på grund av medicinska 
skäl.

Tävlingen lockade 60-talet fighters 
från 18 år och uuppåt. Deltagarna var 
mestadels från Danmark, men även 
Holland och Sverige deltog med flera 
stycken fighters.

Tappra fighters som deltog i Ballerup 
Challange Cup i Köpenhamn.

Niklas Borg från Ale Karate Klubb.

Framgångsrika fighters i Köpenhamn

TORSDAG 20/2
KL 18.30 

ALE GYMNASIUM
Div 2 herrar

Ale IBF – 
Sportlife Kungälvs IBK

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se
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- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

MATCHER
ALE GYMNASIUM 
23 februari 16.45

Herr div3
Ale HF – Baltichov

Älvängens Kulturhus 23 februari
H Div 4 V 12.30 Ale HF 2-HK Kelt
H Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Backa Skälltorp
D Ddiv 4 V 14.45 Ale HF-Byttorps IF
P P99 1 15.45 Ale-Önnered grön
P P99 N 16.35 Ale 2-Sävehof 3

POJKAR 2 14:35 
NÖDINGE vs Ale

FLICKOR 99 15:25 
NÖDINGE  
vs Kungälv

ALE GYMNASIUM 
 SÖN 23 FEBRUARI

www.laget.se/nodingesk

HELGENS 
MATCHER 

Ale Torg

Ahlafors IF kallar till

ÅRSMÖTE
söndag 9 mars kl 17.00

i klubbhuset på Sjövallen

Ekonomisk rapport kan från och med  
1 mars beställas av Cicki Otter på  

tel: 0707-84 95 00

Eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 23 februari

Alla medlemmar hälsas  
hjärtligt välkomna!

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

Johan Lövgren och Ale HF försökte, men räckte inte till mot Mölndals HF som förvaltade sina 
chanser bättre. Nu pekar allt på att det blir nedflyttning till division fyra för Ales herrar. 
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MÖLNDAL. Det sakna-
des varken tändning 
eller motivation när 
Mölndals HF och Ale HF 
drabbade samman.

Matchen handlade 
mycket om vilket av 
lagen som skulle få för-
nyat kontrakt i division 
tre.

Spänningen varade i 
40 minuter, sen avgjor-
de Mölndals skärpa eller 
Ales oskärpa... 

Det har tyvärr inte blivit mer 

än fyra segrar  årets seriespel 
för Ale HF:s herrar. I sön-
dags var det nödvändigt att 
ta full pott för att närma sig 
lagen ovanför strecket. Ale 
gjorde ett helhjärtat försök 
och i paus skiljde bara ett 
mål.

– Vi minimerade antalet 
tekniska misstag och hittade 
en del nya lösningar fram-
åt. Tio minuter in på andra 
halvlek värderade vi dock 
fel. Några halvtaskiga avslut 
gav Mölndal en femmålsled-
ning. Sedan landade Anton 
Thunberg illa på sin axel 
och hade därmed spelat fär-
digt. Det ställde till bekym-
mer bakåt, men så är det, 
summerade hårt prövade 

Aletränaren, Janne Lövgren.
Förlusten innebär att 

Mölndal nu är sex poäng före 
och närmast ska Ale drabba 
samman med topplaget IK 
Baltichov.

– Vi ska vara realistiska. 
Årets trupp har varit tunn 
och vi har tappat ett antal 
tunga namn. Laget kan må 
bra av att starta om i fyran 
och få vinna lite matcher, vil-
ket ger självförtroende. Nu 
ska vi inte ge upp på förhand. 
Serien ska spelas färdigt och 
vi ska försöka avsluta snyggt 
så vi kan ta med oss lite posi-
tiv energi till nästa år, avslu-
tar Janne Lövgren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale förlorade ödesmatch

VECKA 08         NUMMER 07|18 SPORT

Div 3 Västsvenska västra
Mölndals HF – Ale HF 35-25 (16-15)

HANDBOLL
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23 februari 16.45

Herr div3
Ale HF – Baltichov

Älvängens Kulturhus 23 februari
H Div 4 V 12.30 Ale HF 2-HK Kelt
H Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Backa Skälltorp
D Ddiv 4 V 14.45 Ale HF-Byttorps IF
P P99 1 15.45 Ale-Önnered grön
P P99 N 16.35 Ale 2-Sävehof 3

POJKAR 2 14:35 
NÖDINGE vs Ale

FLICKOR 99 15:25 
NÖDINGE  
vs Kungälv

ALE GYMNASIUM 
 SÖN 23 FEBRUARI

www.laget.se/nodingesk

HELGENS 
MATCHER 

Ale Torg

Ahlafors IF kallar till

ÅRSMÖTE
söndag 9 mars kl 17.00

i klubbhuset på Sjövallen

Ekonomisk rapport kan från och med  
1 mars beställas av Cicki Otter på  

tel: 0707-84 95 00

Eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 23 februari

Alla medlemmar hälsas  
hjärtligt välkomna!

AHLAFORS IF
1913 2014

www.ahlaforsif.se

Johan Lövgren och Ale HF försökte, men räckte inte till mot Mölndals HF som förvaltade sina 
chanser bättre. Nu pekar allt på att det blir nedflyttning till division fyra för Ales herrar. 
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MÖLNDAL. Det sakna-
des varken tändning 
eller motivation när 
Mölndals HF och Ale HF 
drabbade samman.

Matchen handlade 
mycket om vilket av 
lagen som skulle få för-
nyat kontrakt i division 
tre.

Spänningen varade i 
40 minuter, sen avgjor-
de Mölndals skärpa eller 
Ales oskärpa... 

Det har tyvärr inte blivit mer 

än fyra segrar  årets seriespel 
för Ale HF:s herrar. I sön-
dags var det nödvändigt att 
ta full pott för att närma sig 
lagen ovanför strecket. Ale 
gjorde ett helhjärtat försök 
och i paus skiljde bara ett 
mål.

– Vi minimerade antalet 
tekniska misstag och hittade 
en del nya lösningar fram-
åt. Tio minuter in på andra 
halvlek värderade vi dock 
fel. Några halvtaskiga avslut 
gav Mölndal en femmålsled-
ning. Sedan landade Anton 
Thunberg illa på sin axel 
och hade därmed spelat fär-
digt. Det ställde till bekym-
mer bakåt, men så är det, 
summerade hårt prövade 

Aletränaren, Janne Lövgren.
Förlusten innebär att 

Mölndal nu är sex poäng före 
och närmast ska Ale drabba 
samman med topplaget IK 
Baltichov.

– Vi ska vara realistiska. 
Årets trupp har varit tunn 
och vi har tappat ett antal 
tunga namn. Laget kan må 
bra av att starta om i fyran 
och få vinna lite matcher, vil-
ket ger självförtroende. Nu 
ska vi inte ge upp på förhand. 
Serien ska spelas färdigt och 
vi ska försöka avsluta snyggt 
så vi kan ta med oss lite posi-
tiv energi till nästa år, avslu-
tar Janne Lövgren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale förlorade ödesmatch
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Div 3 Västsvenska västra
Mölndals HF – Ale HF 35-25 (16-15)

HANDBOLL
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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

s

y
d

UTAV VÅRA

cket mer. 
din närmsta 

A PÅ NÅGON UUUTTTAAAV VÅRA 
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INFO OM KURSSTARTER



NÖDINGE. 53 lag och 
hela 526 barn gjorde 
upp i Ale IBF:s och hu-
vudsponsorn Sportlifes 
skolcup i innebandy.

Söndagens finalspel 
bjöd på stor under-
hållning och en hel del 
dramatik.

Älvängenskolan, 
Madenskolan och Aro-
seniusskolan såg till att 
alla finaler hade lag från 
Älvängen.

Nio finaler avgjordes inför 
300 ögonvittnen i Ale gym-
nasium på söndagskvällen. 
I de två äldsta klasserna var 
det Aroseniusskolans och Bo-
husskolans elever som gjorde 

upp om prischeckarna. De 
delade broderligt på dessa 
genom att Bohusskolan klass 
8B vann sin final och Arose-
niusskolan klass 9B segrade i 
den sista matchen.

Störst dramatik var det i fi-
nalen för årskurs fem där ar-
rangören fick tillämpa straffs-
lag för att skilja lagen åt. 
Nolskolans 5A vann till sist 
över Madenskolan klass 5C.

– Vi är väldigt nöjda med 
arrangemanget. Förutom 
våra eldsjälar är stödet från 
våra sponsorer ovärderligt. 
Det här är verkligen en akti-
vitet som sprider glädje inte 
bara på planen utan även på 
läktaren, där föräldrar och 
närmast anhöriga bidrar till 
en hög stämning. Fantastiskt 
kul, säger Niclas Sundelid, 
ordförande för Ale IBF.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Vid brist på snö måste vi tyvärr ställa in loppet

Madenskolan Blå årskurs 4 gick segrande ur striden med Ahla-
fors Fria Skola med 3-1.

Derby i finalen för årskurs 3. Madenskolans klass 3B vann över 
skolkamraterna i klass 3C med 2-1.

Garnvindeskolan klass 2V vann finalen över Älvängenskolan 
klass 2A med 3-1 och fick därmed 1200 kronor till klasskassan.

Nolskolans klass 1A vann finalen för de yngsta deltagarna 
genom att besegra Älvängenskolans klass 1B med 4-2.

53 lag gjorde 
upp i Skolcupen
– Succé för Ale IBF:s 17-åriga tradition

Aroseniusskolan klass 9B vann den jämna finalen över rivalerna 
från Bohusskolan klass 9A med 2-1...

...men i finalen för årskurs åtta var det Bohusskolan klass 8B 
som vann över Aroseniusskolans 8B.

Aroseniusskolan var i final i samtliga årsklasser. Klass 7A vann 
finalen över Ahlafors Fria Skola med 1-0.

Bohusskolan klass 6A vann över Madenskolan klass 6A med 3-1 
och drygade ut klasskassan med 1500 kronor.

Nolskolan klass 5A vann finalen över Madenskolan klass 5C 
med 2-1.

Melvin Dahlman inledde målskyttet i finalen för årskurs 1 som 
Nolskolans klass 1A vann över Älvängenskolans 1B.

BILDER
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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Madenskolan Blå årskurs 4 gick segrande ur striden med Ahla-
fors Fria Skola med 3-1.

Derby i finalen för årskurs 3. Madenskolans klass 3B vann över 
skolkamraterna i klass 3C med 2-1.

Garnvindeskolan klass 2V vann finalen över Älvängenskolan 
klass 2A med 3-1 och fick därmed 1200 kronor till klasskassan.

Nolskolans klass 1A vann finalen för de yngsta deltagarna 
genom att besegra Älvängenskolans klass 1B med 4-2.

53 lag gjorde 
upp i Skolcupen
– Succé för Ale IBF:s 17-åriga tradition

Aroseniusskolan klass 9B vann den jämna finalen över rivalerna 
från Bohusskolan klass 9A med 2-1...

...men i finalen för årskurs åtta var det Bohusskolan klass 8B 
som vann över Aroseniusskolans 8B.

Aroseniusskolan var i final i samtliga årsklasser. Klass 7A vann 
finalen över Ahlafors Fria Skola med 1-0.

Bohusskolan klass 6A vann över Madenskolan klass 6A med 3-1 
och drygade ut klasskassan med 1500 kronor.

Nolskolan klass 5A vann finalen över Madenskolan klass 5C 
med 2-1.

Melvin Dahlman inledde målskyttet i finalen för årskurs 1 som 
Nolskolans klass 1A vann över Älvängenskolans 1B.

BILDER
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se Toscanas vackra kullar

8 dagar i Casciana Terme, Italien
Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod 3.549:-

Dagen startas förslagsvis med en frukostbuffé på ert charmiga hotell 
La Speranza som ligger mitt i centrum. Sedan kan er upptäcktsfärd 
längs de snirkliga vägarna mellan de medeltida städerna börja. En 
given sevärdhet i dessa trakter är det lutande tornet i Pisa (42 km). 
Kör vidare norrut mot den mysiga staden Lucca (68 km) där ni kan 
strosa runt i de gamla kvarteren och kika in på Piazza dell’Anfiteatro 
(68 km), dricka dagens första cappuccino och shoppa i någon av 
stadens många butiker. Tillbaka på hotellet kan en fin avrundning 
på dagen vara ett besök på stadens thermalbad som under som-
maren är ‘open by night’.

Hotel La Speranza ★★★
Hotellet har restaurang, bar, café, TV-rum och en vinterträdgård. 
Utanför finns en pool (säsongsöppen maj-september beroende på 
väder) och terrass samt gratis parkering. 

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

37 km.  
42 km.  

– mysig medeltida by på UNESCOs världsarvslista: 
52 km.

– badort på italienska rivieran och känd för sin överdådiga 
karneval: 65 km.

– stad med fantastisk arkitektur och kultur, bl.a. Ponte 
Vecchio och Il Duomo: 75 km.

Ankomst: Valfri i perioden 1/4-25/10 2014.
 

Hotel La Speranza 

2.399:-

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

VVVVVVVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ TTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR GGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR  KUNG DOMALDE
– DEN OFÖRVITLIGES SAGA EFTER SOFOKLES KUNG OIDIPUS

VUXEN 180 KR
SCENPASSRABATT 40 KR
UNGDOM 80 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TIS 25 FEB KL 19

ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 27 februari är det 
dags för säsongens 
första Musikcafé på 
Repslagarmuseet.

Det blir underhållning 
av två välbekanta och 
mycket aktade artister.

Far och son Frend-
berg, Lars-Eric och 
Johan, kommer till 
Älvängen.

Trollhättebon Lars-Eric 
Frendberg har en särskild re-
lation till Ale kommun. Ota-
liga är de gånger som han 
har uppträtt i Prästalund.

– Det började tidigt 80-
tal. Studieförbundet Vuxen-
skolan hörde av sig och frå-
gade om jag ville komma. Jag 
har återvänt varje år sedan 
dess. Det är en ynnest att få 
uppträda i Prästalunds hem-
bygdsgård en vacker försom-
markväll. Det är utan tvekan 
en speciell atmosfär som rå-
der där, förklarar Lars-Eric.

På senare år har Lars-Eric 
haft sällskap av sin son Johan 
Frendberg. Så är fallet även 
när Repslagarmuseet bjuder 
in till Musikcafé nästa tors-
dag.

– Vi gör en hel del pro-
gram ihop Johan och jag. 
Det är väldigt roligt och 
brukar uppskattas av publi-
ken. Eftersom Johan arbetar 
på en gymnasieskola i Troll-
hättan är det främst efter-

middags- och kvällsprogram 
som vi kan göra tillsammans.

Repslagarmuseet är inga-
lunda någon ny bekantskap 
för Lars-Eric Frendberg. 
Genom åren har han synts 
som underhållare i museets 
monter på Båtmässan i Gö-
teborg.

– Däremot blir det för-
sta gången som jag besöker 
Repslagarmuseet i Älväng-
en. Både Johan och jag ser 
fram emot den här spelning-
en och att få möta några av 
våra trogna anhängare i Ale 
igen. Det blir som att spela 
på hemmaplan.

Vad bjuder ni på?
– Vi har tänkt oss en salt-

stänkt inledning på kvällen 
med låtar av Evert Taube 
och Lasse Dahlqvist. Mil-
jön med trossar och rep gör 
att den typen av musik passar 
väldigt bra in i sammanhang-
et. Det kommer att bli många 
igenkännande melodier som 
exempelvis ”Så länge skutan 
kan gå” och ”Inbjudan till 
Bohuslän”. Vi kommer att 
blanda och ge lite grann, för-
klarar Lars-Eric.

Hur ser 2014 ut?
– Det är rätt mycket på 

gång, både för mig person-

ligen och för oss tillsam-
mans. Den här veckan ska 
vi uppträda två kvällar på 
Nostalgicum i Göteborg där 
arrangören beställt ett Elvis-
program.

Och till Prästalund 
återvänder ni?

– Självklart ska vi göra det! 
Torsdagen den 12 juni är ett 
datum som har nämnts.

Traditionen hålls således 
vid liv och aleborna kan där-
för glädja sig åt att få höra 
Frendbergarna både vinter- 
och sommartid.

JONAS ANDERSSON

Lars-Eric och Johan Frendberg vid sommarens spelning i Prästalund. Nästa torsdag, den 27 februari, 
svarar Trollhätteduon för underhållningen när Repslagarmuseet bjuder in till årets första Musikcafé.
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”Som att spela på hemmaplan”
Musikcafé med Frendbergs:
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Nu är 123 Schtunk tillbaka. 
Denna gång med en oefter-

härmlig version av Vilhelm 
Mobergs klassiska verk 
Raskens. Efter succén med 
Strindbergs Hemsöborna 
fortsätter man alltså att gräva 
i den svenska myllan.

– Som alltid när det hand-
lar om 123 Schtunk så blir 
det garanterat skratt. Det 
vet alla som sett någon av 
deras tidigare föreställning-
ar. Ibland blir det faktiskt 
skrattkramp, säger Margare-

ta Nilson.
De tre clownerna ska nu 

möta publiken med några av 
Vilhelm Mobergs fantastiska 
gestalter, som bland andra 
Skara-Knallen, Rapp-Hanna 
och Nergårds-Anna. Sanslö-
sa improvisationer, obegrän-
sad kärlek och sorg utlovas.

– 123 Schtunk visar Sve-

rige som det var då och hur 
det är nu, avslutar Margareta 
Nilson.

JONAS ANDERSSON

123 Schtunk kommer till Ale 
gymnasium.

123 Schtunk är tillbakaNÖDINGE. I veckan 
släpps biljetterna till 123 
Schtunk.

Rasken – vi går åt vilket 
håll vi vill är namnet på 
den musikföreställning 
som visas i Ale gymnasi-
um torsdagen den 6 mars.

– Ett efterlängtat och 
kärt återseende, förklarar 
Margareta Nilson, ordfö-
rande i Teaterföreningen 
i Ale.



Lisbeth Fransson från Väners-
borg uttrycker djärvt i textil. Ex-
perimentella bilder som lyser av 
kreativitet. Det är broderier, vä-
var, tovade föremål, lappteknik, 
maskinbroderi, oftast många oli-
ka tekniker i samma konstverk.

– För mig är färg och form 
samt att få fram olika ytor och 
strukturer viktigare än själva 
motivet. Min inspiration hämtar 
jag överallt. Ofta vid mina långa 
promenader med min hund. I 
naturen ser jag skiftningar i färg 
och form som jag sedan kan an-
vända i mitt skapande.

Det jag vill förmedla med 

mina verk är framför allt glädje 
och harmoni, säger Lisbeth.

Intresset för att teckna, måla 
och skapa har Lisbeth haft i hela 
sitt liv. Så småningom började 
hon göra små saker med tyg. Då 
var då hon fastnade för de textila 
teknikerna. Hon blev fascinerad 
över vilka effekter man kunde få 
med tyg och garn. 

Hon har också fått inspiration 
av den norrländske konstnären 
Sten Kauppi. Hans uttryck och 
fria sätt att hantera garn och nål 
har fascinerat Lisbeth.

Nästa söndag sker 
också invigningen av 

Repslagarmuseet årliga teck-
ningstävling för kommunens 
grundskolor. Denna tävling har 
blivit en återkommande tradi-
tion och precis som föregående 
år så ställs ett flertal talangfulla, 
färgglada, fina teckningar ut. Ett 
flertal klasser i kommunen del-
tar med underbara teckningar 
inspirerad av Älvängens största 
konstnär genom tiderna – Ivar 
Arosenius.

Denna gång har dock uppgif-
ten varit lite annorlunda, nämli-

gen att måla en affisch som gör 
reklam för något som barnen 
tycker är sevärt i Ale kommun. 

Det går att rösta på teckning-
arna på ända fram till 16 mars. 
Röstsedlar finns på museet.

Priset för det vinnande bidra-
get är 1 000 kronor. Pengarna 
tillfaller klassen. Konstnären 
själv får ett fint diplom med en 
Aroseniusreproduktion plus att 
det vinnande bidraget eventuellt 
kan komma att användas som af-
fisch. 

HÅLANDA. Nu på söndag, 
den 23 februari, så startar 
Kultur på Mauritzberg sä-
songen med ett spännande 
program där musik och bild 
från spelgenren möter pu-
bliken på Mauritzberg. Den 
klassiska ensemblen White 
Mages hyllar den bästa spel-
musiken med helt akustiska 
instrument. Det bjuds på 
musik från 80-talet fram till 
dagens spel, och för maximal 
nostalgi används även bild-
skärm.

White Mages har sina röt-
ter i Kungliga Musikhögsko-
lan och namnet anspelar på 
de vita magiker i rollspel som 
helar sina medkämpar i strid. 

Värd och pianist är Da-
vid Westerlund, skaparen 
av utsålda spelkonserter som 
Castlevania the Concert 
(Stockholms Konserthus), 
Anime The Concert (Ber-
waldhallen), Gamers X-mas, 
Level Uppsala samt Final 
Fantasy on Tour. Matilda 
Blomqvist, flöjt och Mari-

ka Dahlbäck, cello är övriga 
musiker.

– Alla som vuxit upp med 
tv-spel vet hur mycket bra 
musik som finns och hur lite 
av den som hittills framförts. 
Därför utvecklade vi den här 
turnén. Att ge dessa klassiska 
låtar nytt liv genom levande 
instrument och dela denna 
upplevelse med andra fans 
är det som driver oss, säger 
David Westerlund.

Den årliga teckningstävlingen för kommunens grundskolor tar 
också sin början på Repslagarmuseet nästa söndag. Här ses det 
vinnande bidraget från i fjol.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

The Monuments Men
Onsdag 19 februari kl 19

Entré 80 kr

Don Giovanni

Lördag 22 mars kl 15

DIREKTSÄNDNING AV

FRÅN KUNGLIGA 
OPERAN I STOCKHOLM

12 Years a Slave
Söndag 23 februari kl 18
Onsdag 26 februari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SPORTLIFE 
SKOLCUP

Innebandy

STORT TACK! 
Till våra sponsorer och alla lagföräldrar 
som gjort årets cup möjlig och tack till 
alla som varit med på plan och läktare.

Frukt&GrönsakshusetDrömHuset
Leksaker & Presenter

Surte

NÖDINGE. På sportlovets första dag öppnades inspelningsstudi-
on i Ale gymnasium upp för ett antal musikintresserade ungdomar.

De hade det stora nöjet att få spela in varsin låt.
– Det är elever som gjort sina egna låtar, berättar musiklärare 

Bosse Jansson.

Segrarna i Alerocken brukar få som pris att gå in i studion och spela in sitt 
vinnande bidrag. Den här gången gjordes emellertid ett undantag, ingen av 

dem som fanns på plats i måndags hade någon 
Alerockstriumf i ryggsäcken.

– Men det är duktiga och väldigt talangful-
la ungdomar som skriver egna låtar. Det vill vi 
premiera. Studion är en enorm tillgång som vi 
verkligen hoppas blir kvar, säger Bosse Jansson.

Tre olika konstellationer turades om i studion, 
samtliga var ungdomar från Himlaskolan. Ban-
det Pewz från årskurs 6, Sigrid Larsen Karlsson 
årskurs 8, och Emma Eklund & Robin Vetter, 
årskurs 9.

– Se det som en form av uppmuntran för dem 
som gör egen musik, säger Bosse.

Sigrid Larsen Karlsson strålade av glädje när 
hon kom ut från studiorummet.

– Skitkul! Jag är jättetacksam över att jag fick 
den här möjligheten. Jag har spelat in en låt ti-
digare.

Akustisk rock beskriver Sigrid Larsen Karls-
sons nyinspelade låt. Hon skulle inte tacka nej 
till att ha musiken som yrke i framtiden.

– Det hade jag gärna haft. Musiken är extremt 
viktig för mig. Den finns med i både glädje och 
sorg.

JONAS ANDERSSON

I förra veckan fick ett antal högstadieelever från Himlaskolan möjligheten att spela 
in låtar i Ale gymnasiums studio. Ett samarbete mellan Ale Kulturskola och Media-
verkstaden.

Säsongsstart på Mauritzberg

White Mages inleder säsongen Kultur på Mauritzberg med akustisk data- och tv-spelsmusik. Pre-
miären äger rum nu på söndag.

– David Westerlund är både värd och pianist 

Studioinspelning på sportlovet

ÄLVÄNGEN. Söndag den 2 mars är det 
vernissage på två nya utställningar på 
Repslagarmuseet.

Textila bilder av Lisbeth Fransson 
samt apremiär för den årliga teck-
ningstävlingen för Ale kommuns 
grundskolor. 

Dubbla vernissage och loppis på Repslagarmuseet
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Lisbeth Fransson från Väners-
borg uttrycker djärvt i textil. Ex-
perimentella bilder som lyser av 
kreativitet. Det är broderier, vä-
var, tovade föremål, lappteknik, 
maskinbroderi, oftast många oli-
ka tekniker i samma konstverk.

– För mig är färg och form 
samt att få fram olika ytor och 
strukturer viktigare än själva 
motivet. Min inspiration hämtar 
jag överallt. Ofta vid mina långa 
promenader med min hund. I 
naturen ser jag skiftningar i färg 
och form som jag sedan kan an-
vända i mitt skapande.

Det jag vill förmedla med 

mina verk är framför allt glädje 
och harmoni, säger Lisbeth.

Intresset för att teckna, måla 
och skapa har Lisbeth haft i hela 
sitt liv. Så småningom började 
hon göra små saker med tyg. Då 
var då hon fastnade för de textila 
teknikerna. Hon blev fascinerad 
över vilka effekter man kunde få 
med tyg och garn. 

Hon har också fått inspiration 
av den norrländske konstnären 
Sten Kauppi. Hans uttryck och 
fria sätt att hantera garn och nål 
har fascinerat Lisbeth.

Nästa söndag sker 
också invigningen av 

Repslagarmuseet årliga teck-
ningstävling för kommunens 
grundskolor. Denna tävling har 
blivit en återkommande tradi-
tion och precis som föregående 
år så ställs ett flertal talangfulla, 
färgglada, fina teckningar ut. Ett 
flertal klasser i kommunen del-
tar med underbara teckningar 
inspirerad av Älvängens största 
konstnär genom tiderna – Ivar 
Arosenius.

Denna gång har dock uppgif-
ten varit lite annorlunda, nämli-

gen att måla en affisch som gör 
reklam för något som barnen 
tycker är sevärt i Ale kommun. 

Det går att rösta på teckning-
arna på ända fram till 16 mars. 
Röstsedlar finns på museet.

Priset för det vinnande bidra-
get är 1 000 kronor. Pengarna 
tillfaller klassen. Konstnären 
själv får ett fint diplom med en 
Aroseniusreproduktion plus att 
det vinnande bidraget eventuellt 
kan komma att användas som af-
fisch. 

HÅLANDA. Nu på söndag, 
den 23 februari, så startar 
Kultur på Mauritzberg sä-
songen med ett spännande 
program där musik och bild 
från spelgenren möter pu-
bliken på Mauritzberg. Den 
klassiska ensemblen White 
Mages hyllar den bästa spel-
musiken med helt akustiska 
instrument. Det bjuds på 
musik från 80-talet fram till 
dagens spel, och för maximal 
nostalgi används även bild-
skärm.

White Mages har sina röt-
ter i Kungliga Musikhögsko-
lan och namnet anspelar på 
de vita magiker i rollspel som 
helar sina medkämpar i strid. 

Värd och pianist är Da-
vid Westerlund, skaparen 
av utsålda spelkonserter som 
Castlevania the Concert 
(Stockholms Konserthus), 
Anime The Concert (Ber-
waldhallen), Gamers X-mas, 
Level Uppsala samt Final 
Fantasy on Tour. Matilda 
Blomqvist, flöjt och Mari-

ka Dahlbäck, cello är övriga 
musiker.

– Alla som vuxit upp med 
tv-spel vet hur mycket bra 
musik som finns och hur lite 
av den som hittills framförts. 
Därför utvecklade vi den här 
turnén. Att ge dessa klassiska 
låtar nytt liv genom levande 
instrument och dela denna 
upplevelse med andra fans 
är det som driver oss, säger 
David Westerlund.

Den årliga teckningstävlingen för kommunens grundskolor tar 
också sin början på Repslagarmuseet nästa söndag. Här ses det 
vinnande bidraget från i fjol.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

The Monuments Men
Onsdag 19 februari kl 19

Entré 80 kr

Don Giovanni

Lördag 22 mars kl 15

DIREKTSÄNDNING AV

FRÅN KUNGLIGA 
OPERAN I STOCKHOLM

12 Years a Slave
Söndag 23 februari kl 18
Onsdag 26 februari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SPORTLIFE 
SKOLCUP

Innebandy

STORT TACK! 
Till våra sponsorer och alla lagföräldrar 
som gjort årets cup möjlig och tack till 
alla som varit med på plan och läktare.

Frukt&GrönsakshusetDrömHuset
Leksaker & Presenter

Surte

NÖDINGE. På sportlovets första dag öppnades inspelningsstudi-
on i Ale gymnasium upp för ett antal musikintresserade ungdomar.

De hade det stora nöjet att få spela in varsin låt.
– Det är elever som gjort sina egna låtar, berättar musiklärare 

Bosse Jansson.

Segrarna i Alerocken brukar få som pris att gå in i studion och spela in sitt 
vinnande bidrag. Den här gången gjordes emellertid ett undantag, ingen av 

dem som fanns på plats i måndags hade någon 
Alerockstriumf i ryggsäcken.

– Men det är duktiga och väldigt talangful-
la ungdomar som skriver egna låtar. Det vill vi 
premiera. Studion är en enorm tillgång som vi 
verkligen hoppas blir kvar, säger Bosse Jansson.

Tre olika konstellationer turades om i studion, 
samtliga var ungdomar från Himlaskolan. Ban-
det Pewz från årskurs 6, Sigrid Larsen Karlsson 
årskurs 8, och Emma Eklund & Robin Vetter, 
årskurs 9.

– Se det som en form av uppmuntran för dem 
som gör egen musik, säger Bosse.

Sigrid Larsen Karlsson strålade av glädje när 
hon kom ut från studiorummet.

– Skitkul! Jag är jättetacksam över att jag fick 
den här möjligheten. Jag har spelat in en låt ti-
digare.

Akustisk rock beskriver Sigrid Larsen Karls-
sons nyinspelade låt. Hon skulle inte tacka nej 
till att ha musiken som yrke i framtiden.

– Det hade jag gärna haft. Musiken är extremt 
viktig för mig. Den finns med i både glädje och 
sorg.

JONAS ANDERSSON

I förra veckan fick ett antal högstadieelever från Himlaskolan möjligheten att spela 
in låtar i Ale gymnasiums studio. Ett samarbete mellan Ale Kulturskola och Media-
verkstaden.

Säsongsstart på Mauritzberg

White Mages inleder säsongen Kultur på Mauritzberg med akustisk data- och tv-spelsmusik. Pre-
miären äger rum nu på söndag.

– David Westerlund är både värd och pianist 

Studioinspelning på sportlovet

ÄLVÄNGEN. Söndag den 2 mars är det 
vernissage på två nya utställningar på 
Repslagarmuseet.

Textila bilder av Lisbeth Fransson 
samt apremiär för den årliga teck-
ningstävlingen för Ale kommuns 
grundskolor. 
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Vill verkligen aleborna 
betala mer än nödvändigt?
Det har varit många 

insändare om per-
sonlig assistans här 

i Alekuriren den sista tiden 
och  både oppositionspoliti-
ker och anonyma anställda i 
kommunen har varit flitiga 
debattörer. Det märkliga är 
att alla verkar tycka att det 
är helt OK att en verksam-
het kostar flera miljoner mer 
att utföra för Ale kommun 
jämfört med många andra 
utförare. Vissa utförare har 
till och med utrymme för 
vinst trots den lägre kostna-
den. Det är nämligen så, och 
det vet vänsteroppositionen 
i Ale, om de överhuvudtaget 
har läst handlingarna inför 
beslutet, att besparingen en-
dast handlar om utförandet 

av kommunal personlig as-
sistans. Kommunens ansvar 
för de första 20 timmarna, 
biståndsbeslut, uppföljning 
med mera ligger självklart 
kvar på kommunen och har 
ingenting med besparings-
krav eller upphandlingen att 
göra. 

Målet med förändring-
en är oförändrad kvalitet 
för brukarna och samti-
digt mindre kostnad för 
invånarna i Ale kommun 
som hittills har fått betala 
denna överkostnad med 
sina skatter. Genom att göra 
den planerade besparingen 
på 3,6 miljoner kronor per 
år kommer skattepengarna 
att räcka till mer vård och 
omsorg för Aleborna. Det är 

välbehövligt i ett ansträngt 
budgetläge.

S-V-MP säger att det går 
att spara cirka 14 miljoner 
kronor mer på vård och 
omsorg i Ale och samtidigt 
tar de inte något som helst 
ansvar för att verksamheten 
ska få en rimlig budget. De 
tre oppositionspartierna 
valde nämligen att inte lägga 
något förslag alls i bud-
getarbetet och har därmed 
inte sagt hur de ska spara så 
mycket mer på äldreomsorg 
och övrig socialtjänst. Jag 
tycker att alla som vill ha 
kvar kommunen som utföra-
re av personlig assistans ska 
kräva ett svar från S-V-MP 
vad de ska spara på om de 
skulle komma tillbaka till 

makten i Ale kommun. De 
åtgärder som de räknar upp 
i sin reservation skulle näm-
ligen göra att verksamheten 
skulle kosta avsevärt många 
fler miljoner än den summa 
dessa partier själva föreslog  
i kommunfullmäktige att 
nämnden skulle få.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden

Håll Dig till sanningen!
Du påstod i senaste 

Alekuriren att det 
är ”ordförandens - i 

rådet för funktionshinder-
frågor - uppgift att följa 
frågorna så aktuella beslut 
kommer upp som informa-
tion”.

Jag har lusläst regle-
mentet och något sådant 
står där inte. Skulle så vara 
fallet skulle ledamöter och 
ersättare från Omsorgs- och  
Arbetsmarknadsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Kultur- och  Fritidsnämn-
den och Utbildningsnämn-
den vara överflödiga på 
rådets

sammanträden.
I och med att jag är 2:a 

vice ordförande i såväl 
Kommunstyrelsen som 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott följer jag väldigt 
många frågor. 
Övermaga av Dig att 
kräva att jag ska vara insatt 
i nämndernas alla frågor 
också!

Vi har ett väl fungerande 
funktionshinderråd som 
arbetar för att förbättra 
för alla funktionshindrade 
människor i Ale kommun. 
Vi har ett mycket gott 
samarbetsklimat mellan 
föreningarnas företrädare, 

förtroendevalda och vår 
förträffliga sekreterare. De 
flesta av oss försöker se 
möjligheterna  - inte svå-
righeterna. Insändare  med 
personpåhopp förhöjer ju 
inte stämningen precis!
Och JO vi har Alliansgrupp-
möten 
och även 
Folkpar-
tigrupp-
möten.

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

Svar på Eje Engstrands (S) insändare vecka 7:

Svenska Kraftnät (Svk) 
påstår att Sverige behö-
ver förstärka det svens-

ka stamnätet trots att vi har 
ett elöverskott. Är det värt 
att offra den svenska miljön 
för att kunna exportera el 
till Europa?

Svk kan åtminstone mins-
ka åverkan genom att gräva 
ner ledningen. 

En likströmsledning 
skapar inget farligt magnet-
fält, inga oljud när det blåser 
eller vid fuktig väderlek. 
En likströmsledning ger 
mindre energiförluster än 
en växelströmsledning. En 
likströmsledning kan döljas 
och slingra fram för att 
undvika onödiga skador. 
En likströmsledning är inte 
känslig för stormar och sa-
botage. En likströmsledning 
skapar minst lidande.

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

”Med växelström kan 
man bara gräva ner ledning-
en väldigt korta sträckor, 

annars förlorar man i stort 
sett all effekt” 

I tidningen ny teknik 
kan man läsa om världens 
längsta likströmskabel, 580 

km, mellan Norge och i 
Nederländerna:

”Förlusterna vid överfö-
ringen är mycket små, cirka 
3,7 procent, säger Svante 
Svensson, ABB:s projektchef 

för strömriktarstationerna.  
Om det överhuvudtaget 
vore möjligt att bygga en 
lika lång växelströmskabel 
skulle förlusterna vara tre 
gånger så stora, säger han 
till Ny Teknik.”

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

”Hela vårt elnät är upp-
byggt kring växelström. Den 
här ledningen blir en viktig 
pusselbit i att stärka det 
västsvenska elnätet och öka 
driftssäkerheten. Då är inte 

likström något alternativ”
På ”nyhetsrummet.se” 

kan man läsa att likströms-
kabel ingår som en pusselbit 
i det västsvenska elnätet:

”Sydvästlänken är ett 
stort projekt för att trygga 
elförsörjningen i stora delar 
av Sverige. Skanska och 
Schakt & Transport har 
ansvar för sträckan Värna-
mo till Lyby, totalt ca 18,5 
mil. När de är klara har de 
grävt ner världens längsta 
likströmskabel på land.”

(Avståndet mellan Skogs-

säter och Stenkullen är c:a 
8 mil.)

I GP Debatt, 9 februari 
2014 skriver Göran Sidén 
universitetslektor, elkraft-
teknik Högskolan Halm-
stad och Jonny Hylander 
professor, förnybar energi, 
Högskolan Halmstad:

”Senaste miljövänliga 
tekniken

Nya kraftledningar på 
land förutsätter att man 
använder den senaste och 
miljövänligaste tekniken, 
markförlagda högspännings-
kablar för likström, HVDC. 
Att bygga luftledningar är 
föråldrat och medför många 
problem. En av bränder-
na i Norge senaste tiden 
orsakades av gnistor från 
en felaktig luftledning. Nya 
luftledningar bör därför inte 
tillåtas.”

Det finns en uttalad kom-
munövergripande politisk 
åsikt emot en växelströms-
ledning från Lerum till 
Trollhättan.

Regeringen bör ifrågasät-
ta Svensk Kraftnäts kompe-
tens och granska direktiven. 

Ett likströmsalternativ 
måste undersökas, inte 
avfärdas!

Bruno Nordenborg
Ordförande Alefjälls 

Naturskyddsförening

Ljuger Svenska Kraftnät?

Svenska Kraftnäts planera-
de 400 Kv-ledning mellan 
Skogssäter och  Stenkull-
en tvärs genom Ale möter 
hård kritik.

Trodde i min enfald 
att pendeltåget 
skulle locka folk att 

åka kollektivt, men så är 
tydligen inte fallet för oss i 
norra Ale, det vill säga norr 
om Älvängen. Vill vi en 
vardagskväll gå på bio, jobba 
sent eller kanske gå ut och 
äta middag så måste vi från 
och med den nya tidtabellen 

från december 2013 – åka 
från stan senast 20.50.

Alla har inte bil eller 
varken kan eller vill köra, 
men då skall vi tydligen 
hålla oss hemma. Med 
tidigare 600-bussen kunde 
vi åka hela vägen från stan 
fram till strax före 24.00 på 
vardagar, likaså fanns senare 
förbindelser på vardagar 

med pendeln fram till de-
cember 2013 – men sedan 
dess är det stopp. Vad säger 
detta oss, jo som i alla andra 
sammanhang räknas endast 
de boende i Ale fram till 
Älvängen – därefter är det 
stopp. Skärpning!

Boende i Båstorp, Alvhem

Kollektivtrafik inget för oss i norra Ale
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Hur värderar vi barn och vuxna 
med utgångspunkt från en  
oplanerad graviditet?
Maria Olsson från en s.k. 
Minna-mottagning i Göteborg 
hjälper oss i tankearbetet.
Välkommen till en kväll som 
berör oss alla!

Det svåravalet
Tisdag 25 februari kl 18.30 

Nols kyrka

ÄLVÄNGEN. 85 medlemmar 
samlades till SPF Alebygdens 
36:e årsmöte. Mötet leddes 
förtjänstfullt av Daniel Hög-
lund. Han framförde å med-
lemmarnas vägnar ett tack till 
styrelse och valberedning för 
det gedigna arbete som man 
utfört under året.

Medlemsantalet hade ökat 
från 636 till 657. 73 nya med-
lemmar hade anslutit sig, men 
bortfallet uppgick till 52.

År 2012 tog vår förening 

initiativet till att alla pensi-
onärer får 5 procent rabatt 
på ICA Kvantum. Förra året 
anslöt sig fler affärer till detta 
system. Vi har marknadsfört 
oss på ICA Kvantum och på 
julmarknaden i Glasbruksmu-
seet.

Kommittén för studier, 
kultur och resor har haft ett 
omfattande och varierat pro-
gram. Kurser i datakunskap 
har anordnats av Tomas Elf-
ving och varit mycket populä-

ra. Detta gäller 
också kurserna 
i ost- och vin-
kunskap. Stu-
diecirklar har 
genomförts i 
sång, engelsk 
konversation 
och slöjd. Ett 
fyrtiotal med-
lemmar har 
lärt sig baka 
hos Irene och 
Mats Gus-
tafsson i Bag-
gebo.

I resan till 
St Petersburg 
deltog 50 
medlemmar. 
Sju studiebe-
sök har gjorts, 
på bland an-
nat Synagogan 
och Posttermi-
nalen i Göte-
borg.

Kulturutbu-
det har bland 
annat bestått 

av en resa med Teaterexpres-
sen till Säffle och en fullsatt 
bussresa till julkonsert med 
Marlena Ernman i Vara.

Folkhälsokommittén har 
som vanligt varit mycket aktiv. 
Antalet personer som deltagit 
i de planerade fredagsvand-
ringarna har varit 111 perso-
ner som sammanlagt gjort 784 
promenader. Dessutom har 
ett femtontal medlemmar gått 
stavgång på Dammekärr varje 
måndag.

Hans Åström är ledamot 
i KPR (Kommunala pensio-
närsrådet) och har här gjort 
ett omfattande och lovprisat 
arbete. Lokaler för äldre i 
kommunen, demensboende 
på Klockarängen, kommu-
nens folkhälsoplan med mera. 
är områden han engagerat sig 
i. Han har även startat ett pro-
jekt kallat Tag plats som samt-
liga kommunens pensionärs-
föreningar deltar i. Avsikten 
är att hindra att pensionärerna 
utsätts för diskriminering.

Lennart Mattsson

Daniel Höglund ledde årsmö-
tesförhandlingarna för SPF 
Alebygdens räkning.

Årsmöte med SPF Alebygden

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.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 26 februari
Surte församlingshem kl 14.00
Christer Paulsson ”Snart kommer våren”. Fika

Gemenskapsträff 27 februari
Bohus servicehus kl 15.00
Anna Hansson underhåller med sång och musik. Fika

Alla är välkomna!

NÖDINGE. SFP Alebyg-
dens satsning på Träffpunkt 
Backavik har varit lyckad. 
Vid tredje träffen fanns 
inte en plats ledig. Lennart 
Mattsson berättade om 
original i gamla Nödinge. 
Flera i publiken kunde 
bidra med egna minnen. De 
flesta rörde Sven och Ivar 
på Kullen, två bröder som 
bodde tillsammans, men var 
djupa ovänner.

Nästa träff den 25 

februari blir på Backa i Nö-
dinge. Vi tittar på Nödinge 
sockens hembygdsförenings 
samlingar och kan dricka 
kaffe på golfrestaurangen.

Därefter träffas vi på åter 
på Backavik den 25 mars. 
Uppehållet beror på att det 
inte finns någon lokal ledig 
innan dess.

SPF fredagsvandring 
startade i solsken och sluta-
de i regn. Halkan gjorde att 
vi gick efter järnvägen från 

Nödinge till Klädkällaren. 
För nytillkomna vandrare 
visade vi den fina anlägg-
ningen för fågelskådare. 
Totalt var vi 25 deltagare. 
De flesta valde att njuta 
av Klädkällarens goda 
mat innan man återvände 
hemåt. Denna vecka tar vi 
bussen från Nödinge till Al-
afors och går till Äskekärr.

                                                                                        

 Lennart Mattsson                                            

STARRKÄRR. Starrkärrs 
bygdegårdsförening 
arrangerar professionell 
teater för första gången. 

Nu på lördag den 22 
februari bjuder Fritea-
tern på musikteaterfö-
reställningen “Bortom 
allt förnuft”.

Tre herrar, en handfull be-
rättelser och ett dussintal 

akustiska instrument. Om 
människors möten. En del 
roliga, andra finstämda och 
några gränsar till den sociala 
katastrofens rand. Alla tänk-
värda. 

En underbar vuxenföre-
ställning som man gott kan 
ta med sig ungdomar och lite 
större barn till. Friteatern 
gillar när människor i olika 
åldrar möts på teatern.

David Odlöw som med-
verkar i föreställningen går 
sista terminen på musikhög-
skolan i Göteborg och bor 
strax intill Starrkärr. Nästan 
som på hemmaplan. Mats 
Nolemo och Peter Da-
nielsson har spelat ihop i 
Friteatern sedan femton år 
tillbaka i flera olika uppsätt-
ningar.

Fullsatt på Backavik

Kultur på hemmaplan. Nu på lördag den 22 februari visas musikteaterföreställningen “Bortom allt för-
nuft” av Friteatern i Starrkärrs bygdegård.

Teater i 
Starrkärrs 
bygdegård
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Martinson

0520-65 01 39

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 20/2 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 23/2 Älvängens 
kyrka kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst, Andersson. Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Nordblom. 
Kilanda kyrka kl 18, Kvälls-
mässa, Nordblom. Tisd 25/2 
Nols kyrka kl 18.30, Försam-
lingsafton (se annons). Onsd 
26/2 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 19/2 kl 18.30 ”MMM” 
i Blå Kyrkan. Tors 20/2 kl 
15, RPG: ”Promenad med 
dolda mervärden”. Natur-
bildspel av och med Michael 
Andreasson. Kl 19, Vin-
terkväll inför Ordet: ”Växa 
mindre för att bli större” 
- om kraften i den lilla grup-
pen, Britta Bolmenäs pastor 
i Tibro Missionsförsamling, 
tidigare riksevangelist. Sönd 
23/2 kl 11, Gemensam guds-
tjänst med Starrkärr-Kilanda 
församling i Blå Kyrkan 
Per-Martin Andersson, Leif 
Jöngren m fl. Månd 24/2 kl 
18.30, Scouterna. Tisd 25/2 
kl 10,Tisdagsbön. Onsd 26/2  
kl 19, Församlingsmöte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23/2 kl 10, 
Mässa Wetterling. Hålanda 
sönd 23/2 kl 12, Gudstjänst 
Olausson. S.t Peder sönd 
23/2 kl 10, Gudstjänst 
Olausson. Ale-Skövde sönd 
23/2 kl 12, Familjegtj Wet-
terling. Tunge, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Tisd 18/2 kl 19, Höstkvällar 
inför Ordet i Älvängens 
Missionakyrka. Livets mog-
nande tro  Runar Eldebo. 
Torsd 20/2 kl 19, Höstkväl-
lar inför Ordet i Älvängens 
Missionskyrka. Växa mindre 
för att bli större - om kraften 
i en liten grupp, Brita Bol-
menäs. Onsd 19/2 kl 18.30, 
Spårar & UpptäckarScout. 
Onsd 26/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 19/2 kl 15, Onsdags-
träff: På besök i södra Afrika 
med bilder från Krugerpar-
ken och Viktoriafallet, med 
Elof Augustsson. Onsd 19/2 
kl 18:30, Tonår: Kärlekstema 
och squaredans. Onsd 19/2 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Sönd 23/2 
kl 11, Ekumenisk gudstjänst 

i Pingstkyrkan, Bohus. Per 
Kjellberg. Månd 24/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
25/2 kl 18:30, Samtalskväll; 
Frågan om medlemskap och 
dop. Onsd 26/2 kl 18:30, 
Tonår: Pingisturnering.
Onsd 26/2 kl 19, Gemensam 
bön i Surte missionskyrka. 
Onsd 26/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Kl 14, Hm på 
finska, Olenius. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 18/2 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Vinterkvällar inför 
Ordet i Missionskyrkan, 
Runar Eldebo. Onsd 19/2 
kl 18-19, Bön. Kl 19, Pingst 
ledarutveckling. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
20/2 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan, Naturfotopro-
gram med Mikael Andreas-
son. Kl 18.15, Hobby (8-12 
år). Kl 19, Vinterkvällar 
inför Ordet i Missionskyr-
kan, Britta Bolmenäs. Fred 
21/2 kl 19.30, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Lörd 22/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14.30, Kör-
övning med projektkören 
”Amazing Grace”, anmä-
lan om deltagande till Per 
Lagerqvist, 0735-323730. 
Sönd 23/2 kl 11, Fotbolls-
gudstjänst för små och stora, 
Stefan Ström från Barnsam-
ariten. Kyrkkaffe. Kl 17, 
Undervisning om förbön 
med Lars Gunther, pastor 
i Guntorps missionskyrka. 
Månd 24/2 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 25/2 kl 8-9, Bön.  
Kl 14, Bibelsamtalsgrupp.

Nödinge församling
21/2 kl 10, vardagsguds-
tjänst Surte kyrka. 23/2 
Sexagesima. Kl 11, Eku-
menisk gudstjänst i Bohus 
Pingstkyrka Å Andreasson. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mässa 
Å Andreasson. 26/2 kl 19, 
ekumenisk bön Surte mis-
sionskyrka.

PREDIKOTURERDÖDA

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

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Birgitta Sahlqvist, Älvängen 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar syster med familj 
som närmast sörjande.

Doris Nielsen, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sonen Kurt med 
familj som närmast sörjande.

Helvi Saukko, Surte har 
avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar systrar med 
familjer som närmast 
sörjande.

Lars-Gunnar Jönsson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1948 och efterlämnar 
makan Rose-Marie samt 
syskonen Per-Olof och Anita 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Vår Mogitta

Birgitta
Sahlqvist
* 8 maj 1939

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Älvängen
6 februari 2014

GUNNEL och SVEN
Pia och Bosse

Moa, Ebba
Annica och Lasse

Johanna
Släkt och vänner

 
I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
27 februari kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 24 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,

 tel. 020-59 59 59.

Vår kära

Doris Nielsen
* 15 september 1930

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad

Älvängen
12 februari 2014

KURT och KARIN
Mikael och Emmelie
Martin och Jennifer

Släkt och vänner
 
Tyst svävar minnena   

på stigarna Du gått 

Det går en hymn från 

markerna som stått 

Dig nära 

Det går ett tack, ett 

hjärtats tack från 

Dina kära 

Det finns så många  

spår i sanden 

Spår av fliten, 

gärningen och 

handen 

Tack för Din 

strävsamma 

arbetshand 

Så snar till hjälp så   

ofta den hann 

Tack för de tjänande 

stegen Du gick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Tack för alla de goda 

ord 

Vi hörde Dig säga på 

denna jord 

Du hade ett hjärta så 

innerligt gott 

Vi tackar Dig nu för   

allt vi fått 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

7 mars kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Vår älskade
Syster och Moster

Helvi Saukko
* 3 mars 1947

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
7 februari 2014

SYSTRAR
med familjer

Släkt och vänner
 
Ditt goda hjärta, Ditt 

ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

5 mars kl. 11.00
i Landvetter kyrka.

 Akten avslutas i kyrkan.

  Ett varmt tack till all
personal på Fridhem

enhet 1, Surte för
kärleksfull vård av Helvi.

Vår Käre

Lars-Gunnar
"Lasse" Jönsson

* 27 juni 1948

har idag lämnat oss.

Nödinge
15 februari 2014

ROSE-MARIE
PER-OLOF och
BRITT-MARIE

ANITA och GÖRAN
med familjer

Svärmor
Övrig släkt och vänner

Någonstans inom oss är

   vi alltid tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen

av de närmaste.
Tänk på Neuroförbundet
Göteborg, pg. 1 21 30-1.

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00

Till vår vän

Mogitta
Om våra tårar kunde bilda 

broar, och våra minnen 
trappor, då skulle vi gå 

den vägen till himlen och 
hämta tillbaka dig.

Birgitta & Tommy
Astrid
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Hur värderar vi barn och vuxna 
med utgångspunkt från en  
oplanerad graviditet?
Maria Olsson från en s.k. 
Minna-mottagning i Göteborg 
hjälper oss i tankearbetet.
Välkommen till en kväll som 
berör oss alla!

Det svåravalet
Tisdag 25 februari kl 18.30 

Nols kyrka

ÄLVÄNGEN. 85 medlemmar 
samlades till SPF Alebygdens 
36:e årsmöte. Mötet leddes 
förtjänstfullt av Daniel Hög-
lund. Han framförde å med-
lemmarnas vägnar ett tack till 
styrelse och valberedning för 
det gedigna arbete som man 
utfört under året.

Medlemsantalet hade ökat 
från 636 till 657. 73 nya med-
lemmar hade anslutit sig, men 
bortfallet uppgick till 52.

År 2012 tog vår förening 

initiativet till att alla pensi-
onärer får 5 procent rabatt 
på ICA Kvantum. Förra året 
anslöt sig fler affärer till detta 
system. Vi har marknadsfört 
oss på ICA Kvantum och på 
julmarknaden i Glasbruksmu-
seet.

Kommittén för studier, 
kultur och resor har haft ett 
omfattande och varierat pro-
gram. Kurser i datakunskap 
har anordnats av Tomas Elf-
ving och varit mycket populä-

ra. Detta gäller 
också kurserna 
i ost- och vin-
kunskap. Stu-
diecirklar har 
genomförts i 
sång, engelsk 
konversation 
och slöjd. Ett 
fyrtiotal med-
lemmar har 
lärt sig baka 
hos Irene och 
Mats Gus-
tafsson i Bag-
gebo.

I resan till 
St Petersburg 
deltog 50 
medlemmar. 
Sju studiebe-
sök har gjorts, 
på bland an-
nat Synagogan 
och Posttermi-
nalen i Göte-
borg.

Kulturutbu-
det har bland 
annat bestått 

av en resa med Teaterexpres-
sen till Säffle och en fullsatt 
bussresa till julkonsert med 
Marlena Ernman i Vara.

Folkhälsokommittén har 
som vanligt varit mycket aktiv. 
Antalet personer som deltagit 
i de planerade fredagsvand-
ringarna har varit 111 perso-
ner som sammanlagt gjort 784 
promenader. Dessutom har 
ett femtontal medlemmar gått 
stavgång på Dammekärr varje 
måndag.

Hans Åström är ledamot 
i KPR (Kommunala pensio-
närsrådet) och har här gjort 
ett omfattande och lovprisat 
arbete. Lokaler för äldre i 
kommunen, demensboende 
på Klockarängen, kommu-
nens folkhälsoplan med mera. 
är områden han engagerat sig 
i. Han har även startat ett pro-
jekt kallat Tag plats som samt-
liga kommunens pensionärs-
föreningar deltar i. Avsikten 
är att hindra att pensionärerna 
utsätts för diskriminering.

Lennart Mattsson

Daniel Höglund ledde årsmö-
tesförhandlingarna för SPF 
Alebygdens räkning.

Årsmöte med SPF Alebygden

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.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 26 februari
Surte församlingshem kl 14.00
Christer Paulsson ”Snart kommer våren”. Fika

Gemenskapsträff 27 februari
Bohus servicehus kl 15.00
Anna Hansson underhåller med sång och musik. Fika

Alla är välkomna!

NÖDINGE. SFP Alebyg-
dens satsning på Träffpunkt 
Backavik har varit lyckad. 
Vid tredje träffen fanns 
inte en plats ledig. Lennart 
Mattsson berättade om 
original i gamla Nödinge. 
Flera i publiken kunde 
bidra med egna minnen. De 
flesta rörde Sven och Ivar 
på Kullen, två bröder som 
bodde tillsammans, men var 
djupa ovänner.

Nästa träff den 25 

februari blir på Backa i Nö-
dinge. Vi tittar på Nödinge 
sockens hembygdsförenings 
samlingar och kan dricka 
kaffe på golfrestaurangen.

Därefter träffas vi på åter 
på Backavik den 25 mars. 
Uppehållet beror på att det 
inte finns någon lokal ledig 
innan dess.

SPF fredagsvandring 
startade i solsken och sluta-
de i regn. Halkan gjorde att 
vi gick efter järnvägen från 

Nödinge till Klädkällaren. 
För nytillkomna vandrare 
visade vi den fina anlägg-
ningen för fågelskådare. 
Totalt var vi 25 deltagare. 
De flesta valde att njuta 
av Klädkällarens goda 
mat innan man återvände 
hemåt. Denna vecka tar vi 
bussen från Nödinge till Al-
afors och går till Äskekärr.

                                                                                        

 Lennart Mattsson                                            

STARRKÄRR. Starrkärrs 
bygdegårdsförening 
arrangerar professionell 
teater för första gången. 

Nu på lördag den 22 
februari bjuder Fritea-
tern på musikteaterfö-
reställningen “Bortom 
allt förnuft”.

Tre herrar, en handfull be-
rättelser och ett dussintal 

akustiska instrument. Om 
människors möten. En del 
roliga, andra finstämda och 
några gränsar till den sociala 
katastrofens rand. Alla tänk-
värda. 

En underbar vuxenföre-
ställning som man gott kan 
ta med sig ungdomar och lite 
större barn till. Friteatern 
gillar när människor i olika 
åldrar möts på teatern.

David Odlöw som med-
verkar i föreställningen går 
sista terminen på musikhög-
skolan i Göteborg och bor 
strax intill Starrkärr. Nästan 
som på hemmaplan. Mats 
Nolemo och Peter Da-
nielsson har spelat ihop i 
Friteatern sedan femton år 
tillbaka i flera olika uppsätt-
ningar.

Fullsatt på Backavik

Kultur på hemmaplan. Nu på lördag den 22 februari visas musikteaterföreställningen “Bortom allt för-
nuft” av Friteatern i Starrkärrs bygdegård.

Teater i 
Starrkärrs 
bygdegård
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Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 20/2 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 23/2 Älvängens 
kyrka kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst, Andersson. Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Nordblom. 
Kilanda kyrka kl 18, Kvälls-
mässa, Nordblom. Tisd 25/2 
Nols kyrka kl 18.30, Försam-
lingsafton (se annons). Onsd 
26/2 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 19/2 kl 18.30 ”MMM” 
i Blå Kyrkan. Tors 20/2 kl 
15, RPG: ”Promenad med 
dolda mervärden”. Natur-
bildspel av och med Michael 
Andreasson. Kl 19, Vin-
terkväll inför Ordet: ”Växa 
mindre för att bli större” 
- om kraften i den lilla grup-
pen, Britta Bolmenäs pastor 
i Tibro Missionsförsamling, 
tidigare riksevangelist. Sönd 
23/2 kl 11, Gemensam guds-
tjänst med Starrkärr-Kilanda 
församling i Blå Kyrkan 
Per-Martin Andersson, Leif 
Jöngren m fl. Månd 24/2 kl 
18.30, Scouterna. Tisd 25/2 
kl 10,Tisdagsbön. Onsd 26/2  
kl 19, Församlingsmöte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23/2 kl 10, 
Mässa Wetterling. Hålanda 
sönd 23/2 kl 12, Gudstjänst 
Olausson. S.t Peder sönd 
23/2 kl 10, Gudstjänst 
Olausson. Ale-Skövde sönd 
23/2 kl 12, Familjegtj Wet-
terling. Tunge, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Tisd 18/2 kl 19, Höstkvällar 
inför Ordet i Älvängens 
Missionakyrka. Livets mog-
nande tro  Runar Eldebo. 
Torsd 20/2 kl 19, Höstkväl-
lar inför Ordet i Älvängens 
Missionskyrka. Växa mindre 
för att bli större - om kraften 
i en liten grupp, Brita Bol-
menäs. Onsd 19/2 kl 18.30, 
Spårar & UpptäckarScout. 
Onsd 26/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 19/2 kl 15, Onsdags-
träff: På besök i södra Afrika 
med bilder från Krugerpar-
ken och Viktoriafallet, med 
Elof Augustsson. Onsd 19/2 
kl 18:30, Tonår: Kärlekstema 
och squaredans. Onsd 19/2 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Sönd 23/2 
kl 11, Ekumenisk gudstjänst 

i Pingstkyrkan, Bohus. Per 
Kjellberg. Månd 24/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
25/2 kl 18:30, Samtalskväll; 
Frågan om medlemskap och 
dop. Onsd 26/2 kl 18:30, 
Tonår: Pingisturnering.
Onsd 26/2 kl 19, Gemensam 
bön i Surte missionskyrka. 
Onsd 26/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Kristensson. Kl 14, Hm på 
finska, Olenius. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 18/2 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Vinterkvällar inför 
Ordet i Missionskyrkan, 
Runar Eldebo. Onsd 19/2 
kl 18-19, Bön. Kl 19, Pingst 
ledarutveckling. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
20/2 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan, Naturfotopro-
gram med Mikael Andreas-
son. Kl 18.15, Hobby (8-12 
år). Kl 19, Vinterkvällar 
inför Ordet i Missionskyr-
kan, Britta Bolmenäs. Fred 
21/2 kl 19.30, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Lörd 22/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14.30, Kör-
övning med projektkören 
”Amazing Grace”, anmä-
lan om deltagande till Per 
Lagerqvist, 0735-323730. 
Sönd 23/2 kl 11, Fotbolls-
gudstjänst för små och stora, 
Stefan Ström från Barnsam-
ariten. Kyrkkaffe. Kl 17, 
Undervisning om förbön 
med Lars Gunther, pastor 
i Guntorps missionskyrka. 
Månd 24/2 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 25/2 kl 8-9, Bön.  
Kl 14, Bibelsamtalsgrupp.

Nödinge församling
21/2 kl 10, vardagsguds-
tjänst Surte kyrka. 23/2 
Sexagesima. Kl 11, Eku-
menisk gudstjänst i Bohus 
Pingstkyrka Å Andreasson. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mässa 
Å Andreasson. 26/2 kl 19, 
ekumenisk bön Surte mis-
sionskyrka.

PREDIKOTURERDÖDA

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

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Birgitta Sahlqvist, Älvängen 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar syster med familj 
som närmast sörjande.

Doris Nielsen, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sonen Kurt med 
familj som närmast sörjande.

Helvi Saukko, Surte har 
avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar systrar med 
familjer som närmast 
sörjande.

Lars-Gunnar Jönsson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1948 och efterlämnar 
makan Rose-Marie samt 
syskonen Per-Olof och Anita 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Vår Mogitta

Birgitta
Sahlqvist
* 8 maj 1939

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Älvängen
6 februari 2014

GUNNEL och SVEN
Pia och Bosse

Moa, Ebba
Annica och Lasse

Johanna
Släkt och vänner

 
I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
27 februari kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 24 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,

 tel. 020-59 59 59.

Vår kära

Doris Nielsen
* 15 september 1930

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad

Älvängen
12 februari 2014

KURT och KARIN
Mikael och Emmelie
Martin och Jennifer

Släkt och vänner
 
Tyst svävar minnena   

på stigarna Du gått 

Det går en hymn från 

markerna som stått 

Dig nära 

Det går ett tack, ett 

hjärtats tack från 

Dina kära 

Det finns så många  

spår i sanden 

Spår av fliten, 

gärningen och 

handen 

Tack för Din 

strävsamma 

arbetshand 

Så snar till hjälp så   

ofta den hann 

Tack för de tjänande 

stegen Du gick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Tack för alla de goda 

ord 

Vi hörde Dig säga på 

denna jord 

Du hade ett hjärta så 

innerligt gott 

Vi tackar Dig nu för   

allt vi fått 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

7 mars kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Vår älskade
Syster och Moster

Helvi Saukko
* 3 mars 1947

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
7 februari 2014

SYSTRAR
med familjer

Släkt och vänner
 
Ditt goda hjärta, Ditt 

ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

5 mars kl. 11.00
i Landvetter kyrka.

 Akten avslutas i kyrkan.

  Ett varmt tack till all
personal på Fridhem

enhet 1, Surte för
kärleksfull vård av Helvi.

Vår Käre

Lars-Gunnar
"Lasse" Jönsson

* 27 juni 1948

har idag lämnat oss.

Nödinge
15 februari 2014

ROSE-MARIE
PER-OLOF och
BRITT-MARIE

ANITA och GÖRAN
med familjer

Svärmor
Övrig släkt och vänner

Någonstans inom oss är

   vi alltid tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen

av de närmaste.
Tänk på Neuroförbundet
Göteborg, pg. 1 21 30-1.

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00

Till vår vän

Mogitta
Om våra tårar kunde bilda 

broar, och våra minnen 
trappor, då skulle vi gå 

den vägen till himlen och 
hämta tillbaka dig.

Birgitta & Tommy
Astrid
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Grattis
Simon

på 7 årsdagen önskar
Farfar o bonusfarmor

Hipp hipp hurra
på din första födelsedag!

Grattis vår fina prins
Lionel

på din 1-årsdag den 11/2
Pussar och kramar från 

Mamma, Pappa, Storebror, 
Mormor, Morfar, Moster, 

Morbror, Fastrar och resten 
av släkten.

Grattis
Bajram

på din 50-årsdag! Önskar
din älskade fru Hanife och 
dina barn Sefedin, Remzise 

och Speitim

”Pettsson”
fyller 50 den 20 feb,

svårt att tänka sig men 
grattis ändå....

Atle
3 år grattis önskar
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Tänk vad tiden går
Isabella

är redan 5 år. Grattis 24/2
Farmor, Farfar, Susanne, 

Stig, Linus

Det blev en lillebror!
Den 31/1 kom äntligen Leo 

till oss. 
Stolt storasyster Nellie

Lika stolta föräldrar 
Kalle Hamfeldt & Emelie 

Rundberg

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

Databord med 3st lådor. 
L=146cm, H=72cm, B=50cm, 
mat: furu/laminat, 200:-
tel. 0702-24 78 11

Tempur madrass och kudde 
som nytt. Nypris 6595/1245 
kr. Säljes för 2250/625 kr.
tel. 0303-22 93 61

SÖKES
Sökes yngre tjej eller kille till 
gård i Älvängen helst med kör-
kort, för enklare göromål. Ej 
tynga lyft.
tel. 0303-74 72 70 (13-16)
el. 0737-59 80 39

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

Upphittad Volvo bilnyckel. Hit-
tades uppe vid Jennylund, 
ridstigen mot Nödinge.
tel. 0706-31 72 48

Bytesdagar/barnloppis i Ala-
fors Medborgarhuset (Bion). 
Lörd 1/3 kl 8.30-15. Sönd 2/3 
kl 8.30-11.30 (50% på det 
mesta). Välkomna att fynda 
skor, kläder strl 50-170, lek-
saker, babyart, spel, böcker, 

sport och fritid. Åk 4 maden-
skolan säljer fika.
Bytesdagar/Barnloppis

Alevira. Försäljning av rätt-
visemärkta produkter såsom 
kaffe, te, choklad, honung, 
hantverk mm. Vi säljer även 
nya och begagnade barn-
kläder. Vi tar tacksamt emot 
barnkläder, tyger, lakan samt 
påslakan. Öppet Måndag - 
Fredag 12-18 i 3 veckor.
Göteborgsvägen 74 Älvängen.
tel. 0303-74 84 20

Hyr65plus AB - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! Inne-
har f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-renove-
ringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi 
utför bla. golvbyten, ombygg-
nationer inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotav-
draget. Vi utför allt inom bran-
chen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklu-
sive moms. För mer informa-
tion besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri rådgivning per telefon 
/ e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 
50% på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög stan-
dar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  Åter-
försäljare för Interkakel, Stigs 
kakel & FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör lokalkör-
banan vid nya Coop. Skepp-
landa - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snicke-
rier, målning, bokföring, läx-
hjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäk-
rad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 
% av arbetskostnaden. Väl-
komna att höra av er till oss. 
Vi hjälper er gärna med tips 
och idéer. Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flytt-
städ och förekommande, syss-
lor i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

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

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

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

Ale Brukshundklubb 
Kurser startar i mars: valp-
kurs, grundkurs, fortsättnings-
kurs och fördjupad allmänlyd-
nad, tävlingskurs, rallylydnad, 
hundmöten och ringträning. 
Anmälan görs via hemsidan. 
Bli medlem och få tillgång till 
träningsplan, spårmark, träf-
far och träningsgrupper. Väl-
kommen!
www.alebk.se

Hundkurser i Nödinge
Har du problem med hund-
möten? Hundmötes kurs med 
start 24/2. Metoden bygger på 
hundens eget språk och sig-
nalsystem. Grundkurs i all-
mänlydnad start 16/2. Vi 
tränar på inkallningar förbätt-
rar relationen med din hund 
mm. Kantarell söks kurs, start 
i maj. Mer info på
www.rapports.net eller
Facebook Hundkonsult i Väst.
För mer info ring
tel. 073-5007078

EMA Ekonomi
Hjälper till med bokföring, 
bokslut, årsredovisning, 
deklaration, lön och juridik.
tel. 0738-39 40 09

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 undan-
bedes vänligen men 
bestämt. Bortrest.

Evert Lorentsson

Till Ale Torgs fastighetsä-
gare Balder som år efter år 
missköter parkeringen och 
nonchalerar att bilister kör 
sönder sina bilar i hålor stora 
som oceraner, men tydligen 
osynliga för ansvariga.

Förgrymmad alebo

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen men 
bestämt.

Jim Karlsson, Surte

UNDANBEDES

VECKANS RIS

GRATTIS

GRATTIS

FÖDDA

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00



VECKA 08         NUMMER 07|26

Grattis
Simon

på 7 årsdagen önskar
Farfar o bonusfarmor

Hipp hipp hurra
på din första födelsedag!

Grattis vår fina prins
Lionel

på din 1-årsdag den 11/2
Pussar och kramar från 

Mamma, Pappa, Storebror, 
Mormor, Morfar, Moster, 

Morbror, Fastrar och resten 
av släkten.

Grattis
Bajram

på din 50-årsdag! Önskar
din älskade fru Hanife och 
dina barn Sefedin, Remzise 

och Speitim

”Pettsson”
fyller 50 den 20 feb,

svårt att tänka sig men 
grattis ändå....

Atle
3 år grattis önskar
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Tänk vad tiden går
Isabella

är redan 5 år. Grattis 24/2
Farmor, Farfar, Susanne, 

Stig, Linus

Det blev en lillebror!
Den 31/1 kom äntligen Leo 

till oss. 
Stolt storasyster Nellie

Lika stolta föräldrar 
Kalle Hamfeldt & Emelie 

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

SÄLJES

Databord med 3st lådor. 
L=146cm, H=72cm, B=50cm, 
mat: furu/laminat, 200:-
tel. 0702-24 78 11

Tempur madrass och kudde 
som nytt. Nypris 6595/1245 
kr. Säljes för 2250/625 kr.
tel. 0303-22 93 61

SÖKES
Sökes yngre tjej eller kille till 
gård i Älvängen helst med kör-
kort, för enklare göromål. Ej 
tynga lyft.
tel. 0303-74 72 70 (13-16)
el. 0737-59 80 39

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

Upphittad Volvo bilnyckel. Hit-
tades uppe vid Jennylund, 
ridstigen mot Nödinge.
tel. 0706-31 72 48

Bytesdagar/barnloppis i Ala-
fors Medborgarhuset (Bion). 
Lörd 1/3 kl 8.30-15. Sönd 2/3 
kl 8.30-11.30 (50% på det 
mesta). Välkomna att fynda 
skor, kläder strl 50-170, lek-
saker, babyart, spel, böcker, 

sport och fritid. Åk 4 maden-
skolan säljer fika.
Bytesdagar/Barnloppis

Alevira. Försäljning av rätt-
visemärkta produkter såsom 
kaffe, te, choklad, honung, 
hantverk mm. Vi säljer även 
nya och begagnade barn-
kläder. Vi tar tacksamt emot 
barnkläder, tyger, lakan samt 
påslakan. Öppet Måndag - 
Fredag 12-18 i 3 veckor.
Göteborgsvägen 74 Älvängen.
tel. 0303-74 84 20

Hyr65plus AB - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! Inne-
har f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-renove-
ringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi 
utför bla. golvbyten, ombygg-
nationer inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotav-
draget. Vi utför allt inom bran-
chen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklu-
sive moms. För mer informa-
tion besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri rådgivning per telefon 
/ e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 
50% på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, 
vykort, prydnadssaker m.m. 
samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon 
och maskiner håller hög stan-
dar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel 
i Älvängen. Öppettider: Mån-
Fre: 16-18, Lörd: 10-13.  Åter-
försäljare för Interkakel, Stigs 
kakel & FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör lokalkör-
banan vid nya Coop. Skepp-
landa - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.

CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snicke-
rier, målning, bokföring, läx-
hjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäk-
rad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 
% av arbetskostnaden. Väl-
komna att höra av er till oss. 
Vi hjälper er gärna med tips 
och idéer. Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flytt-
städ och förekommande, syss-
lor i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

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

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

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

Ale Brukshundklubb 
Kurser startar i mars: valp-
kurs, grundkurs, fortsättnings-
kurs och fördjupad allmänlyd-
nad, tävlingskurs, rallylydnad, 
hundmöten och ringträning. 
Anmälan görs via hemsidan. 
Bli medlem och få tillgång till 
träningsplan, spårmark, träf-
far och träningsgrupper. Väl-
kommen!
www.alebk.se

Hundkurser i Nödinge
Har du problem med hund-
möten? Hundmötes kurs med 
start 24/2. Metoden bygger på 
hundens eget språk och sig-
nalsystem. Grundkurs i all-
mänlydnad start 16/2. Vi 
tränar på inkallningar förbätt-
rar relationen med din hund 
mm. Kantarell söks kurs, start 
i maj. Mer info på
www.rapports.net eller
Facebook Hundkonsult i Väst.
För mer info ring
tel. 073-5007078

EMA Ekonomi
Hjälper till med bokföring, 
bokslut, årsredovisning, 
deklaration, lön och juridik.
tel. 0738-39 40 09

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 undan-
bedes vänligen men 
bestämt. Bortrest.

Evert Lorentsson

Till Ale Torgs fastighetsä-
gare Balder som år efter år 
missköter parkeringen och 
nonchalerar att bilister kör 
sönder sina bilar i hålor stora 
som oceraner, men tydligen 
osynliga för ansvariga.

Förgrymmad alebo

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen men 
bestämt.

Jim Karlsson, Surte

UNDANBEDES

VECKANS RIS

GRATTIS

GRATTIS

FÖDDA

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00
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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



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


