
Mr Johansson 
öppnar i Älvängen

I väntan på 
rampljuset

Framgångar för  
Bohus IF bordtennis

”En lägre Hisingsbro kommer att minska sjötransporterna, vilket kommer att leda till ett ökat antal långtradare. Den kapaci-
teten finns inte på vägarna och långtradarna kommer bli stående i Ale. Det vill vi inte!” Samhällsbyggnadsnämndens ordfö-
rande i Ale, Jan A Pressfeldt (AD), deltog i ett broseminarium på Chalmers Lindholmen med tillhörande debatt i onsdags och 
argumenterade friskt mot Göteborgs planerade nya Hisingsbro. Kritiken är samstämmig och kommer från flera håll.

”En lägrgree HiiHisisingngsbro kommer att minska sjötransporterna vilkeett kokommmmer att leda till ett ökat anntatall lålålångngttradare Den kapaci-

Argument mot nya Hisingsbron
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INGA FLER 
PRIVATISE-
RINGAR!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
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MEDLEMSDAG
i samarbete med

TORSDAG 27/2 KL 10:00-19:00

20% RABATT
Gäller på ordinarie pris, även vårens nyheter,  

vid uppvisande av Sportlifekort.
 

Klipp ut och ta med denna annons
så får ni även köpa 1 st vara med

30% RABATT
Gäller på ordinarie pris, även vårens nyheter,  

vid uppvisande av Sportlifekort.

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

Gäller 26/2–2/3

BLODAPELSINER 
I NÄT

ICA. Italien. 1 kg. Klass 1.

/st

på färsk frukt
Gör Smoothies

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

Det är alltid 
lättast att handla 

på hemmaplan!

Säkra siffror till fast pris!

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

Mån, tors & fre till kl 17

Kvällsöppet
Tis&ons till kl 20

kl 9 – 14
Öppet alla lördagar!



Branschföreningen 
Swedocean bjöd i 
veckan in till ett semi-

narium och en tillhörande 
debatt om den planerade nya 
Hisingsbron. Förslaget som 
Göteborgs stad förordar är 
en lågbro med en segelfri 
höjd om 13 meter, jämfört 
med dagens 18,3 meter. 
Argumentet för en lägre bro 
är att dess ramper anses ta 
mindre plats i anspråk än 
om en högre bro ska byggas. 
Marken vid bron värderas 
dessutom högt och intresset 
för att etablera kontors-
verksamhet i området är 
enligt lågbrons förespråkare 
så stort att det handlar om 
5000 jobb. Att dessa jobb 
skulle vara helt beroende av 
en strandtomt vid Göta älv 
låter föga troligt och den 
sakliga konsekvensanalysen 
från rederierna och krans-
kommunerna borde övervä-
gas närmare, åtminstone till 
dess att de kan bemötas på 
ett lika sakligt sätt.

En lägre bro innebär att 
sjöfartens möjligheter att 
trafikera Göta älv begränsas. 
Det är fakta i målet. Detta 
medför i sin tur också att 
många jobb ligger på spel-
bordet. Varför ska vi 2014 
ta beslut som kan innebära 
begränsningar för framti-
den? Det låter inte som sunt 
förnuft. Debatten handlar 
nu mycket om för och emot 
en lägre bro. Det är också 

helt fel. Som åhörare i publi-
ken är det enkelt att höra det 
rätta svaret och det är varken 
en hög eller låg bro. Det är 
ingen bro. Det är en tunnel. 
Gräv ner trafiken och låt 
sjöfarten ha fri lejd på Göta 
älv. Detta är samtliga parter 
egentligen överens om, men 
motargumentet i denna frå-
ga stavas pengar. Det känns 
också löjligt. Eftersom alla 
är överens om att en tunnel 
är den bästa lösningen borde 
finansieringen bara vara 
en teknisk fråga. Om vi vet 
vad vi får betalar vi gärna. 
Dagens kritiserade vägtullar 
skulle kanske bli populära-
re om det framkom att de 
bland annat finansierar en 
ny tunnel istället för en ny 
kritiserad Hisingsbro.

Göteborgs stad har dock 
bestämt sig. De talar förvis-
so om att det är viktigt att 
komma överens, samför-
stånd och samexistens an-
vändes flitigt i debatten. Det 
framkom däremot aldrig att 
de var beredda att ompröva 
sitt beslut. Så egentligen 
menar staden att vi gärna får 
ha åsikter om deras planera-
de infrastrukturprojekt, men 
de tänker inte lyssna på oss.

Två chalmerister har ock-
så tittat närmare på lågbron 
över Göta älv. De framhåller 
också konsekvenserna av 
att kollektivtrafiken och 
sjöfarten tvingas samsas. En 
broöppning sätter totalstopp 

för bussar och spårvagnar 
till Hisingen. Missnöjet 
kommer att bli utbrett och 
utsätta Göteborgs politiker 
för stort påtryck. Ett tryck 
de inte kommer att palla. Då 
kommer broöppningar att 
begränsas i ännu större ut-
sträckning än vad som idag 
är planerat. En lågbro är 
inget alternativ och eftersom 
den begränsar sjöfarten på 
Göta älv som är ett riksin-
tresse lär överklagande vinna 
gehör när en dom ska fälla 
avgörande.

Vasan? Jo, tack. Jag vallade 
bort mig... Nej, då. Jag 
orkade faktiskt inte. Jag var 
förberedd på snö, inte smör. 
Jag var förberedd på skidor 
med glid, inga sugproppar. 
Men beslutet att åka ska 
ändå ifrågasättas. Det var 
dömt att misslyckas med 
bara 920 meter träning i 
benen.

Svaret är en tunnel

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
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Distribution 
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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 
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Naturskyddsföreningen i Ale

ÅRSMÖTE

i samarbete med

Tisdagen 4 mars kl 18 30
i musiksalen, Ale Gymnasium

Efter årsmötet kommer årets verksamhet 
presenteras i bilder och därefter kommer 

den kände naturfotografen
Kristoffer Sahlén, från Ödenäs

att visa sitt bildprogram Hemmavid.

Även Ni som inte är medlemmar är 
välkomna!

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

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

Måndag 17/3 19.00
Glasbruksmuseet i Surte

ÅRSMÖTE
Glasbruksmuseet vänner

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård,

torsdag 6 mars kl 18.00

Varmt välkomna!
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TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Både färdigsytt, metervara och inredning

GARDINSTÄNGER  

99:- FLEECE 65:- /m

BARNTRIKÅ 120:-/m

Vårens nyheter har kikat in!

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

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

Mer än bara lokaltidning
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Swedocean bjöd i 
veckan in till ett semi-

narium och en tillhörande 
debatt om den planerade nya 
Hisingsbron. Förslaget som 
Göteborgs stad förordar är 
en lågbro med en segelfri 
höjd om 13 meter, jämfört 
med dagens 18,3 meter. 
Argumentet för en lägre bro 
är att dess ramper anses ta 
mindre plats i anspråk än 
om en högre bro ska byggas. 
Marken vid bron värderas 
dessutom högt och intresset 
för att etablera kontors-
verksamhet i området är 
enligt lågbrons förespråkare 
så stort att det handlar om 
5000 jobb. Att dessa jobb 
skulle vara helt beroende av 
en strandtomt vid Göta älv 
låter föga troligt och den 
sakliga konsekvensanalysen 
från rederierna och krans-
kommunerna borde övervä-
gas närmare, åtminstone till 
dess att de kan bemötas på 
ett lika sakligt sätt.

En lägre bro innebär att 
sjöfartens möjligheter att 
trafikera Göta älv begränsas. 
Det är fakta i målet. Detta 
medför i sin tur också att 
många jobb ligger på spel-
bordet. Varför ska vi 2014 
ta beslut som kan innebära 
begränsningar för framti-
den? Det låter inte som sunt 
förnuft. Debatten handlar 
nu mycket om för och emot 
en lägre bro. Det är också 

helt fel. Som åhörare i publi-
ken är det enkelt att höra det 
rätta svaret och det är varken 
en hög eller låg bro. Det är 
ingen bro. Det är en tunnel. 
Gräv ner trafiken och låt 
sjöfarten ha fri lejd på Göta 
älv. Detta är samtliga parter 
egentligen överens om, men 
motargumentet i denna frå-
ga stavas pengar. Det känns 
också löjligt. Eftersom alla 
är överens om att en tunnel 
är den bästa lösningen borde 
finansieringen bara vara 
en teknisk fråga. Om vi vet 
vad vi får betalar vi gärna. 
Dagens kritiserade vägtullar 
skulle kanske bli populära-
re om det framkom att de 
bland annat finansierar en 
ny tunnel istället för en ny 
kritiserad Hisingsbro.

Göteborgs stad har dock 
bestämt sig. De talar förvis-
so om att det är viktigt att 
komma överens, samför-
stånd och samexistens an-
vändes flitigt i debatten. Det 
framkom däremot aldrig att 
de var beredda att ompröva 
sitt beslut. Så egentligen 
menar staden att vi gärna får 
ha åsikter om deras planera-
de infrastrukturprojekt, men 
de tänker inte lyssna på oss.

Två chalmerister har ock-
så tittat närmare på lågbron 
över Göta älv. De framhåller 
också konsekvenserna av 
att kollektivtrafiken och 
sjöfarten tvingas samsas. En 
broöppning sätter totalstopp 

för bussar och spårvagnar 
till Hisingen. Missnöjet 
kommer att bli utbrett och 
utsätta Göteborgs politiker 
för stort påtryck. Ett tryck 
de inte kommer att palla. Då 
kommer broöppningar att 
begränsas i ännu större ut-
sträckning än vad som idag 
är planerat. En lågbro är 
inget alternativ och eftersom 
den begränsar sjöfarten på 
Göta älv som är ett riksin-
tresse lär överklagande vinna 
gehör när en dom ska fälla 
avgörande.

Vasan? Jo, tack. Jag vallade 
bort mig... Nej, då. Jag 
orkade faktiskt inte. Jag var 
förberedd på snö, inte smör. 
Jag var förberedd på skidor 
med glid, inga sugproppar. 
Men beslutet att åka ska 
ändå ifrågasättas. Det var 
dömt att misslyckas med 
bara 920 meter träning i 
benen.
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BRETT SORTIMENT
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I STORA VIKEN, BOHUS

TÅRTA 9:-

BULLAR 9:-

WIENERBRÖD 9:-

SERVERAS I VÅR POPULÄRA RESTAURANG
LUNCH W.KLADKALLAREN.SE
LLLUUUNNNCCCHHHH

10-pack

Max 4 per kund

Moderaterna i Ale har nyligen 
haft årsmöte med tillhörande 
nomineringsstämma för fast-
ställande av partiets fullmäk-
tigelista. Likt 2010 toppas 
listan av Mikael Berglund, 41, 
med Isabell Korn, 22, som 
andranamn. Båda var färska i 
Alepolitiken i förra valrörel-
sen och inför årets val fort-
sätter partiet att föryngra och 
förnya.

– Vi har 15 nya namn på 
vår 35 namn starka lista. Det 
är oerhört värdefullt att vi får 
in nya friska ögon och åsik-
ter. Det är bra för hela Ale 
att fler medborgare bestäm-
mer sig för att vilja vara med 
och påverka, menar Mikael 
Berglund.

Valberedningen hade up-
penbart gjort ett gott arbete, 
då hela listan till kommun-
fullmäktige klubbades utan 
votering och debatt.

– Vi är ett enat parti idag 
som drar åt samma håll och 
vi står upp för varandra. Det 
känns väldigt bra, säger Isa-
bell Korn som 19 år gammal 
till mångas förvåning tog över 
ordförandeskapet för Kultur- 
och fritidsnämnden. Nu till-
hör hon partiets etablerade 
namn och under mandatperi-
oden har hon förvandlats från 
rookie till mentor för unga 
moderater, förlåt yngre...

– Jag är oerhört tacksam 
för det förtroende som par-
tiet har visat mig och visst 

har det bidragit en personlig 
utveckling. Nu hoppas jag 
att fler ska få uppleva sam-
ma sak. Vår satsning på ett 
traineeprogram har varit väl-
digt lyckosamt och att få in 
15 nya namn på listan redan 
i år känns stimulerande. De 
bidrar med så mycket energi, 
säger Isabell Korn som också 
utsetts till valledare.

En av Moderaternas trai-
nee är Carina Zito Aver-
stedt, 44, som på nomine-
ringsstämman röstades fram 
till nummer tre på fullmäkti-
gelistan.

Positiva signaler
– Jag har alltid känt mig hem-
ma i den moderata politiken 
med synen på individen och 
friheten, men att jag skulle 
välkomnas på det här sättet i 
partiet känns nästan overkligt. 
Det skickar positiva signaler 
till alla som är intresserade av 
att engagera sig. Alla behövs 
och jag känner att min röst tas 
på allvar, menar Carina Zito 
som avslutar utbildningen 
med övriga kandidater med 
ett riksdagsbesök i april.

Vilken bild har du fått av 
den lokala politiken sedan 
du började engagera dig?

– Att alla vill väl och har 
ungefär samma mål, men att 
resan dit skiljer sig åt, svarar 
hon.

Att valrörelsen snart ska ta 
fart håller Moderaterna i Ale 
inte med om. Den har enligt 
dem pågått i flera år.

– Varje fredag från novem-
ber 2012 har vi varit ute och 
träffat aleborna i våra köp-

centrum. Det har varit många 
bra samtal. Vårt valmanifest 
kommer delvis att präglas av 
detta, säger Isabell Korn och 
Mikael Berglund fyller i:

– Det har hänt något den 
senaste tiden. Bilden av Ale 
och kommunen har blivit mer 
positiv. Jag tror alla känner att 
det händer saker, att vi är på 
väg. Infrastrukturutbyggna-
den har starkt bidragit till fler 
stolta alebor. Det ska vi surfa 
vidare på.

Mandatperioden går mot 
sitt slut och snart är det dags 
för Alliansen att summera vad 
som gjorts bra och mindre 
bra.

Förändring
– Helt klart har maktskif-
tet inneburit en förändring. 
Det var nödvändigt efter 16 
års (S)-styre. Jag tycker or-
det samverkan bäst beskriver 
vårt arbete. Genom sam-
verkan med näringslivet har 
kommunen vänt det negativa 
näringslivsklimatet. Här har 
politiker, tjänstemän och fö-
retagare gemensamt verkat 
för att nå framåt. Det är jag 
stolt över. På samma sätt vill 
vi nu samverka politikskt för 
att komma till rätta med re-
sultaten i skolan. Vi vill skapa 
en förbättrad medborgardia-
log kring hur våra centralor-
ter ska utvecklas. Jag hoppas 
självklart att vi få förnyat för-
troende att fortsätta detta ar-
bete, säger Mikael Berglund.

Helt smärtsam har inte 
resan på den yttersta posten 
varit.

– Politik handlar långt 
ifrån enbart om att ta lätta 
och befriande beslut. Många 
gånger är det tuffa ställnings-
taganden som måste göras. Vi 
gjorde det när det gäller Ale 
Arena och idag fungerar verk-
samheten bättre än någonsin. 
Tillsammans löste vi även det, 
avslutar Mikael Berglund.

Moderaternas topptrio. Mikael Berglund, Carina Zito Averstedt och Isabell Korn kommer utgöra 
partiets yttersta spjutspets i valrörelsen 2014.

”Vi har visat
att vi kan”
Nu vill M fortsätta famåt med nya namn
NÖDINGE. För första gången på 16 år tog en mode-
ratledd allians över styret i Ale kommun 2010.

Fyra år senare vill de vinna fortsatt förtroende.
– Vi har visat att vi kan förnya, förändra och 

förbättra Ale. Det har inte varit en guppfri resa, 
men nu är vi på rätt väg och vi hoppas att väljarna 
vill fortsätta framåt, säger Moderaternas listetta, 
Mikael Berglund.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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MEDLEMMAR OCH SYMPATISÖRER HÄLSAS 

VÄLKOMNA
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Lunchen serveras
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lör – sön 11.00 – 15.00
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Veckans meny:
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LEDIGA TJÄNSTER

lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare 
och är lika förknippad med vatten och vacker 
natur som stark historia. Med ny motorväg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan kliver vi 
in i en ny och expansiv fas. 

Vi behöver bland annat undersköterskor, sjuk-
sköterskor, stödassistenter, personliga assistenter, 
arbetsterapeuter och personal till vårt centralkök.
Välkommen med din ansökan! 

Sommarvikarier
inom funktionshinder- och äldreomsorg

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

ÄLVÄNGEN. Han är Mr 
Johansson med hela 
Göteborg.

I mitten på mars blir 
han krögare på Handels-
plats Älvängen.

– En liknande restau-
rang har aldrig funnits i 
Ale kommun, lovar Ming 
Johansson.

Första krogen öppnades för 
25 år sedan, sedan dess har 
det blivit ytterligare två. 
Mr Johanssons finns på två 
adresser i Hisingsbacka, va-
rav Stigs Center är den mest 
kända och även på Mölndals-
vägen. Mr Johanssons res-
taurang på nya Handelsplats 
Älvängen blir nummer fyra 
i ordningen och det är ett 
beprövat koncept som ska ta 
aleborna med storm.

– Det har fungerat bra i 
Göteborg så jag är inte sär-
skilt orolig. Vi erbjuder en 
stor lunchbuffé med thai- och 
kinamat, mongoliskt, sushi, 
svensk husman och även a 
la carte om någon så önskar. 
Allt under ett tak, säger Ming 
Johansson som faktiskt har en 
koppling till Ale.

– På 80-talet jobbade jag 
hos Jimmy på Golden River i 

Surte. Det var innan jag star-
tade eget. Sedan har jag hört 
att det har hänt mycket här 
uppe. Ola Serneke på Sefa är 
en av mina trogna stamgäster 
och jag känner även Bengt 
Bengtsson i Älvängen. Båda 
har rekommenderat mig att 
satsa här.

Det är första gången krö-
gare Johansson bygger en 
helt ny restaurang och det 
har inte snålats på krutet.

– Det är en storsatsning 
och jag har bara valt saker 
av bästa märke. Det är hög-
sta kvalitet på allt och det 
kommer även jag att erbjuda 
från köket. Förutom lunchen 
hoppas jag kunna locka ut fa-
miljerna. Det ska vara en ro-
lig upplevelse att äta middag 
här. Vår mongoliska buffé, 
där gästen själv plockar ihop 
sin tallrik och som kocken 
sedan fräser, är en höjdare, 
säger Ming Johansson.

Det är en ljus och luftig lo-
kal som möter gästerna. 300 
kvm stor innebär sittplats för 
cirka 150 personer.

– Läget känns perfekt och 
ingen ska kunna missa oss. 
Förhoppningen är att det ska 
bli en vana att komma hit, 
oavsett om det är för att ta 
med sig mat eller äta här. Un-
der helgerna blir det längre 
öppettider. Hur sent kommer 
vi att utvärdera efter hand.

Här kommer Mr Johansson
– Öppnar i mars på Handelsplats Älvängen

Mr Johansson själv. Här öppnar i mitten på mars den populära restaurangen Mr Johanssons. 300 kvm och över 150 sittplatser.
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Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

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

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

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

Exklusiv
hårdinbunden 

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

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  
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På gång

Har du en närstående med 
minnesproblematik? 

Aktiviteter för företagare 
och entreprenörer i Ale mars

Välkommen föräldrar till Skilda världar

Nya egenavgifter för färdtjänst

Då är du välkommen till informations/utbildnings
träffar under fyra tillfällen med olika teman. Vi 
startar två olika grupper under våren.

Älvängens aktivitetshus. (Carlmarks väg 4) 
Gruppstart för make/maka/sambo/särbo.  
Tisdag4/3  kl 14–16

Gruppstart på kvällstid med samma teman för 
”vuxna barn” vars föräldrar har minnesproblem. 
Torsdag 20/3  kl 18.30 – 20.30. 

Anmälan till:
Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent

Marita Olsson, demenssjuksköterska

Onsdag 5/3 kl 12–14
FemAle Kvinnliga Nätverket
Torsdag 6/3 kl 09–16
Starta Företag Dagen  
Folkets Hus Järntorget
Torsdag 6/3 kl 17–19 
Öppet Hus Skatteverket

Onsdag 12/3 kl 18.00–21.00
Grundkurs Moms
Torsdag 13/3 kl 16.00–19.00
Försäljning för nyföretagare 
Tisdag 18/3 kl 17.30–20.30 (7 kurstillfällen)
Starta Företagskurs 

Onsdag 26/3 kl 17.30-19.30
Starta Eget introduktion

BIFF står för Barn i föräldrars fokus och vi riktar 
oss till föräldrar som är separerade och som är i 
konflikt runt barnen. Vi samtalar om barnen och 
hur de påverkas av att ha separerade föräldrar 
som har svårt att samarbeta och komma överens 
omkring barnen.

BIFF-gruppen träffas vid tre tillfällen under våren. 
 

Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.
Anmälan (senast 28/2) och eventuella frågor till:
Mia Lindström, 

Mia.lindstrom@ale.se
Anna Gabrielsson,
Anna.Gabrielsson@ale.se

Gruppverksamhet för barn 8-12 år till skilda 
föräldrar.

11 Mars startar vi en grupp. Syftet med grup
pen är att barnen ska få möjlighet att träffa andra i 
liknande situation och uttrycka tankar och känslor 
kring hur det är att ha föräldrar som inte bor till
sammans samt öka barnens medvetenhet om sina 
egna behov mm.

med uppehåll för påsklov. Gruppverksamheten är 
kostnadsfri och vi bjuder på fika. Välkommen med 

frågor till:

Annika Haglunds  
annika.haglunds@ale.se

Annika Adebayo Johansson 

Inom Ale kommun betalas 
en egenavgift per enkelresa. 
Avgiften är kopplad till Väst
trafiks baspriser och följer de 
ändringar som Västtrafik gör.

Egenavgifterna nedan gäller 
fr. o. m. 2014-01-05 inom Ale 
kommun och till angränsande 
kommuner inom färdtjänst-
området.

För alla resor som påbörjas mellan kl. 00.00–04.00 
görs ett tillägg enligt Västtrafiks taxa. 

Mars

4
TISDAG

Mars

11
TISDAG

Mars

18
TISDAG

Mars

25
TISDAG

Mars

29
LÖRDAG

Mars

12
ONSDAG

14.00 Prova på och tipsa

funktioner och appar till Ipad och 
Iphone APPLE!

14.00 visning

14.00  Prova på och tipsa

14.00 visning

Visning av bibliotekets hemsida och 

funktioner och appar till surfplattor och 
smartphones ANDROID!

Visning av egen nedladdning av 
talböcker på Legimus. Talböcker från 
Legimus får endast personer med läs
nedsättning läsa.

Anna Eriksson kommer till författarfikat 

livet som tant! Biljettsläpp 7 mars på 
Ale bibliotek, Nödinge.

Workshopen tar sin ut
gångspunkt i utställningen 
där unga berättar om sin 
hembygd; på film, i  
fotografi, i intervjuer  
och i egna texter. 

lite tidigare om du vill 
se utställningen innan workshopen börjar! Fri entré 
men föranmälan senast 10 mars till Sofie Rittfeldt, 
kultursamordnare 

Samarr: Ale kommun och Sensus

Välkommen att delta i en workshop ledd 
av projektledarna bakom utställningen 

Tid: 9–10.30 i Glasbruksmuseet, Surte. 

Tantvarning!

Workshop om hembygd 

Resa till
Från Ale södra
Vuxen

Från Ale norra
vuxen

Från Ale södra
ungdom

Från Ale norra
ungdom

Ale

Kungälv

Göteborg

Lerum

Alingsås

Lilla Edet

Trollhättan

Digitala tisdagar i mars
Ale bibliotek, Nödinge

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

Obs! Om du vill ta med egen surfplatta eller smart
phone,  ta även med dina användaruppgifter för att 
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Nu startar ett samarbe-
te som kan öka nyföreta-
gandet i Ale. Statliga Almi 
och NyföretagarCentrum 
har tecknat ett samarbets-
avtal.

– Alebor som startar fö-
retag kommer få en snabb-
are väg till finansiering och 
oberoende finansierings-
rådgivning, säger Hamid 
Fard på Almi Väst.

Almi och Nyföreta-
garCentrum Sverige har 
tecknat ett samarbetsavtal 
om nyföretagarrådgivning. 
Syftet är att öka nyföreta-
gandet.

– Nyföretagare kommer 
att få ett större utbud av 
kompetens, erbjudande och 
nätverk för att kunna växa, 
säger Hamid Fard.

Avtalet gäller på natio-

nell nivå och innebär ut-
vecklad samverkan mellan 
de båda organisationerna. 
Under det nationella avta-
let kommer Almis regionala 
bolag, som exempelvis Almi 
Väst, teckna samarbetsavtal 
med lokala Nyföretagar-
Centrum för att utveckla 
nyföretagandet i regionen.

– Vi vill skapa ett väl 
fungerande och långsiktigt 

samarbete inom nyföreta-
garområdet mellan Almi 
och NyföretagarCentrum. 
Det ska vara enkelt och 
tydligt för våra kunder 
och vi vill på ett effektivt 
sätt säkra tillgången och 
kompetent rådgivning 
och finansiering över hela 
landet, säger Göran Lund-
wall, koncernchef Almi 
Företagspartner AB.

Samarbete som ska stärka nyföretagandet

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

4:e mars är det den efterlängtade 

Fettisdagen
Glöm inte att beställa vår  

lyxiga och prisbelönta semla!

www.cederleufssvenheimers.se

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Tema: Äldreomsorg

SENIORTRÄFF/
DAGLEDIGA

Torsdag 6/3 kl.10.30
Folkets hus i Nol

Välkomna!

GÖTEBORG. Drygt 70 ut-
ställare som bjöd på 1 800 
lediga arbeten.

Västsveriges största 
Jobbmässa ägde rum på 
Svenska Mässan i förra 
veckan.

– Vi går mot ljusare tider 
på arbetsmarknaden, säger 
Reimond Ardner som re-
presenterade Alekontorets 
företagsgrupp tillsammans 
med kollegan Therese 
Bergius.

Den årligen återkommande 
Jobbmässan som Arbetsförmed-
lingen arrangerar tillsammans 
med en rad samarbetspartners, 
bland annat LO, SEKO och 
Västra Götalandsregionen, lock-
ade många besökare till Svenska 
Mässan.

– Vi räknade in sammanlagt 
cirka 13 000 personer, säger Rei-
mond Ardner.

Under de två mässdagarna 
erbjöds ett digert seminariepro-
gram. Det var föreläsningar om 

yrkesutbildning-
ar inom Göte-
borgsområdet, 
hur det är att ar-
beta inom gruv-
näringen samt 
information från 
t e l e k o m b r a n -
schen för att 
nämna några ex-
empel.

– En annan 
programpunkt 
var Eures, om 
hur det är att 

arbeta i ett annat EU-land. Ett 
liknande seminarium i mindre 
format ska vi ha i Nödinge den 
24 april. Innan dess, närmare 
bestämt den 20 mars, planerar vi 
för en Vårdeftermiddag, förkla-
rar Reimond Ardner.

Vad tycker du är det bästa 
med Jobbmässan i Göteborg?

– Att våra kunder ställs öga 
mot öga med potentiella arbets-
givare. Det är en jättefin möjlig-
het att lyssna in vad det finns för 
jobb på marknaden just nu. Helt 
klart är att en del av de person-
liga möten som sker i Svenska 
Mässan under dessa två dagar 
leder till jobb. Så är det absolut!

Vad var det för målgrupp?

– Den överraskade mig lite 
grann måste jag säga. Jag trod-
de det skulle vara betydligt fler 

ungdomar än vad som var fallet, 
merparten var medelålders män 
och kvinnor. En hel del omby-
tessökande fanns också på plats 
för att sondera terrängen.

Vilka branscher fanns re-
presenterade?

– IT-teknik, försäljning, ser-
vice, industri, transport, vård 
och omsorg. Det var en salig 
blandning. Vi hade flera beman-
ningsföretag på plats och yrkes-
utbildningar i form av IHM och 
Handelsakademin.

Var finns jobben just nu?
– Antalet arbetstillfällen inom 

handeln har ökat. Det är en tyd-
lig trend som vi ser. Ett positivt 
inslag på mässan var också det 
restaurangföretag som ska eta-
blera sig i Göteborg och som sö-
ker 80 restaurangbiträden inom 
den närmaste framtiden.

JONAS ANDERSSON

Therese Bergius och Reimond Ardner representerade Alekontorets företagsgrupp på Jobbmässan i Göteborg.

Stort intresse för
årets Jobbmässa
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Helt klart är att en 
del av de personli-
ga möten som sker 
i Svenska Mässan 

under dessa två dagar leder 
till jobb.
REIMOND ARDNER
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Regionfullmäktige 
Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges samman-
träde den 11 februari 2014 är justerat. 

Justeringen har gjorts offentlig den 21 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

– Ljusning på arbetsmarknaden
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Nu startar ett samarbe-
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Samarbete som ska stärka nyföretagandet

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
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031-26 50 61

Allum
Partille

031-26 50 61
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Göteborg

031-21 72 33
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Nödinge
0303-966 77
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Älvängen
0303-74 99 99

4:e mars är det den efterlängtade 

Fettisdagen
Glöm inte att beställa vår  
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Tema: Äldreomsorg

SENIORTRÄFF/
DAGLEDIGA

Torsdag 6/3 kl.10.30
Folkets hus i Nol
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Öppet alla dagar 7-23

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m vecka 9 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 
varje dag

KOTLETT MED BEN
Ca 800g.

Ursprung Sverige.

/kg

KLIPP!

25:-/st
TORSK-, HOKIFILÉ

Findus. 400g. Fryst.
Jfr. pris 62,50/kg.

Max 2 köp per hushåll!

FLÄSKFILÉ
3-pack, ca 1500g.
Ursprung Sverige.

/kg

ENTRECÔTE
Ca 800g.

Ursprung Sverige.

/kg

KARRÉ I BIT
Ca 1100g. 

Ursprung Sverige.

/kg

BLANDFÄRS
Ca 1800g.

Ursprung Sverige.

/kg

Vi presenterar stolt vår nya samarbetspartner 

”KÖTTMÄSTARN I GAMLESTAN”
Hantverksmässig kötthantering med närhet, kunskap  

och kvalitet som i den traditionella köttboden. 
Endast svenska råvaror.

KYCKLINGBRÖSTFILÉ 
Rose Poultry. 900g. Fryst.

Jfr. pris 32,22/kg.
Max 2 köp per hushåll!

/st

KLIPP!

10:-/st

LAX
Pacific. 500g.

Jfr. pris 98,-/kg.
Max 2 köp per hushåll!

/st

KLIPP!

KAFFE
Löfbergs. 500g. 

Gäller ej ekologiskt, 
fairtrade, hela bönor! 

Jfr. pris 35,-/kg.
Max 1 köp per hushåll!

2 för

35:-

HUSHÅLLSOST
ICA. Ca 2,2 kg, 26%.

/kg KLIPP!

15:-/st
TOALETT-, 

HUSHÅLLSPAPPER
ICA. 4-/6-pack.

Jfr. pris 27,17-22,46/kg.

GRILL-, KYCKLINGKORV
ICA. 400-500g.

Jfr. pris 25,--20,-/kg.
Max 2 köp per hushåll!
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NYCKELFÄRDIGA SOLCELLSPAKET
Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder komplett installerade solcellspaket 
innehållande:

 Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti 
och 26 års linjärprestandagaranti.

 Växelriktare med 5 års garanti.

 Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt 
elöverskott.

Du kan även få hjälp med att ansökan om statligt in-
vesteringsbidrag samt att sälja eventuellt elöverskott, 
elcertifikat och ursprungsgarantier. 

Helkund innebär att du är både nätkund och elhandelskund hos Ale El. 
Priserna gäller tillsvidare, dock längst tom. den 30 juni 2014.

Summa inkl moms 
Summa med ROT 
Helkundsrabatt 
Summa ROT, rabatt

1,25 kW

36 900 kr 
33 241 kr 
-1 500 kr 
31 741 kr

3 kW

77 900 kr 
70 558 kr 
- 1 500 kr 
69 058 kr

5,25 kW

118 900 kr 
106 503 kr 
-1 500 kr 

105 003 kr

7 kW

149 900 kr 
135 915 kr 
- 1 500 kr 
134 415 kr

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Kontakta oss gärna för ytterligare information på tel. 0303-33 24 00!

ALE. Ale och närliggan-
de kommuner har länge 
diskuterat möjligheten 
att samarbeta mer sys-
tematiskt. 

Nu står man inför 
ett förverkligande där 
några av verksamhe-
terna övergår till Soltak 
AB och kommunchefen 
Björn Järbur menar att 
det är ett viktigt steg 
mot ett ökat samarbete 
i framtiden. 

Under namnet Soltak inled-
des redan 2009 ett samarbe-
te mellan kommunerna Ale, 
Kungälv, Lilla Edet, Ste-
nungsund, Orust, Tjörn och 
Öckerö.

Förra året tog man ett 
steg till och bildade ett nytt 
kommunalt bolag, Soltak 
AB, i syfte att ta emot de 
verksamheter som kommu-
nerna bestämmer ska övergå. 

Det är upp till varje 
kommun att bestämma hur 
många och vilka verksamhe-
ter som ska övergå och i Ale 
har man valt dels ekonomi-
administration och dels upp-
handling. 

Totalt rör det sig om sju 
tjänster, där de anställda an-
tingen väljer att gå över till 
det gemensamma bolaget el-
ler kvarstå i Ale med föränd-
rade arbetsuppgifter. 

Vad har då Ale att vinna 
på förändringen? 

Inte lika mycket på kort 
sikt som i det långa loppet, 
menar kommunchefen Björn 
Järbur. 

– Vinsten blir framför allt 
att vi tar ett viktigt steg mot 
ett ökat samarbete i framti-
den, där kommuner jobbar 
tillsammans. Det handlar om 
att skapa en ny kunskapsni-
vå och samarbetskultur som 
är bra att kunna dra nytta av 
längre fram. Sveriges kom-
muner är i många aspekter 
små och behöver samarbeta 
mer i framtiden för att hitta 
mer effektiva former. 

Inkörningsfas
Han menar att det kommer 
att dröja innan Ale kan räkna 
hem förändringen, men att 
vinsterna främst ligger i ett 
fortsatt samarbete. 

– Vi har konstaterat att vi 
är effektiva nog som det är 
och därför kommer det att ta 

så pass lång tid att nå ”break 
even” och få igen de satsade 
investeringarna. 

Senast den sista mars ska 
alla kommunerna ha fattat 
beslut om vilka verksamhe-
ter som ska övergå till Soltak 
AB. Det kan genomföras av 
löneadministration, ekono-
miadministration, IT-drift 
och upphandling. 

– Utgångspunkten var 
att alla verksamheter skulle 
övergå från samtliga kom-
muner, men det blev istället 
att varje kommun gör sina 
egna val. 

Enligt Björn Järbur ute-
sluter man inte att föränd-
ringen kan medföra vissa 
besvärligheter till en början.

– Som alltid när man gör 
stora organisatoriska för-
ändringar blir det en tröske-
leffekt till en början. Det är 
mycket som ska falla på plats 
och man får nog räkna med 
att det kan bli lite småbe-
svärligt i början, men när 
verksamheterna väl trillat på 
plats hoppas vi kunna se de 
positiva effekterna. 

JOHANNA ROOS

– Ale låter två verksamheter övergå till bolaget
Nytt steg för Soltak AB

ÄLVÄNGEN. Den 30 mars 
kastar Ostindiefararen 
Götheborg loss för en ny 
expedition till Kina.

Under förra veckan 
slogs de sista repen till 
skeppet.

– Repslagarmuseet 
utgör knutpunkten för 
vårt nordiska samarbe-
te, säger Bernt Larsson.

Under förra veckan samla-
des all nordisk kompetens för 
repslagning i Älvängen. Tiden 
är knapp, snart ska Ostindiefa-
raren ge sig iväg på sin seglats. 
Det nya äventyret på 12 000 
sjömil startar med skeppets 
avsegling från hemmahamnen 
i Göteborg mot varmare vin-
dar i Medelhavet. Därefter går 
rutten ner genom Suezkana-
len över Indiska Oceanen med 
målet att segla in i Quanzhou 
lagom till Kinas nationaldag 
den 1 oktober 2014.

– Vi har slagit rep, sådant 
som ska användas nu och rep 
som Ostindiefararen ska ha 
med sig på Kinaresan, förkla-
rar Bernt Larsson.

Varför just Repslagarmu-
seet i Älvängen?

– För att vi har den utrust-
ning och de maskiner som 
krävs, tjärverk och så vidare.

Repslagningen har haft 
högsta prioritet den senaste 
veckan, nu väntar andra upp-
gifter för Bernt Larsson och 
medarbetarna på Repslagar-
museet.

– Jag håller som bäst på att 
planera för årets TUR-mässa 
som äger rum 20-23 mars. Vi 
har precis hämtat andan från 
Båtmässan när det har blivit 
dags för nästa stora publika 
arrangemang, avslutar Bernt 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

Knutpunkt för nordiskt samarbete
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 Nordiskt samarbete för repslagning. Från vänster Marie-Louise  
 Edholm, Ingund Undrum, Bernt Larsson och Woody Wiest. 

Väg 1978, delen Verle – Gräfsnäs, 
Ale och Alingsås kommun
Vi arbetar med en vägplan för ombyggnad av väg 1978.

Förändringen omfattar väg 1978 mellan Verle och

Gräfsnäs. Projektet innebär indragning av väg vid

justering av vissa utpekade kurvor samt åtgärder inom

vägens sidoområde så som förstärkning av vägen till

bärighetsklass 1, beläggning av vägbanan, byte av

trummor.

Vi bjuder in berörda fastighetsägare, väghållare och

övriga som berörs till samrådsmöte.

Hjärtligt välkommen!

Tid och plats: Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 18,

Hålanda hembygdsgård.

Vi informerar om: 
●

Vägplanens formella handläggning
●

Förslag till ombyggnad av väg 1978

Delar av materialet kommer att från den 25 februari

2014 finnas tillgängligt på projektets hemsida,

 ww.trafikverket.se/projekt, se Västra Götalands län.

Mer information: Mattias Andersson, projektledare, 

010-123 66 47 eller mattias.andersson@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Inbjudan till samråd – planutformning
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seet i Älvängen?

– För att vi har den utrust-
ning och de maskiner som 
krävs, tjärverk och så vidare.

Repslagningen har haft 
högsta prioritet den senaste 
veckan, nu väntar andra upp-
gifter för Bernt Larsson och 
medarbetarna på Repslagar-
museet.

– Jag håller som bäst på att 
planera för årets TUR-mässa 
som äger rum 20-23 mars. Vi 
har precis hämtat andan från 
Båtmässan när det har blivit 
dags för nästa stora publika 
arrangemang, avslutar Bernt 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

Knutpunkt för nordiskt samarbete
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 Nordiskt samarbete för repslagning. Från vänster Marie-Louise  
 Edholm, Ingund Undrum, Bernt Larsson och Woody Wiest. 

Väg 1978, delen Verle – Gräfsnäs, 
Ale och Alingsås kommun
Vi arbetar med en vägplan för ombyggnad av väg 1978.

Förändringen omfattar väg 1978 mellan Verle och

Gräfsnäs. Projektet innebär indragning av väg vid

justering av vissa utpekade kurvor samt åtgärder inom

vägens sidoområde så som förstärkning av vägen till

bärighetsklass 1, beläggning av vägbanan, byte av

trummor.

Vi bjuder in berörda fastighetsägare, väghållare och

övriga som berörs till samrådsmöte.

Hjärtligt välkommen!

Tid och plats: Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 18,

Hålanda hembygdsgård.

Vi informerar om: 
●

Vägplanens formella handläggning
●

Förslag till ombyggnad av väg 1978

Delar av materialet kommer att från den 25 februari

2014 finnas tillgängligt på projektets hemsida,

 ww.trafikverket.se/projekt, se Västra Götalands län.

Mer information: Mattias Andersson, projektledare, 

010-123 66 47 eller mattias.andersson@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt

långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Inbjudan till samråd – planutformning

åka tillbaka till Syrien för att 
hälsa på sina nära, men det är 
i Sverige de ska bo och leva.

– Det går inte att bygga 
upp ett liv om man inte är 
inställd på att stanna. Även 
om det någon dag skulle bli 
möjligt att återvända skulle 
vi inte utsätta vår son för en 
flytt till, säger Hamsa. 

Nour växer istället upp 
med två kulturer, som både 
är lika och olika varandra. 
Eftersom båda föräldrarna 
kommer från kristna hem 

firar de både påsk och jul, 
precis som i Sverige. På 
matbordet står dock något 
annorlunda rätter, så som 
dolma i olika former, till 
exempel vindruvsblad fyllda 
med ris och köttfärs. 

Familjen har gjort en lång 
resa, både geografiskt och 
kulturellt, men allra mest 
känslomässigt. De har tving-
ats lämna sitt hem, sitt land, 
sina vänner och familjer, 
sina yrken och status inom 
arbetslivet. I gengäld har de 

fått trygghet, fred och möj-
lighet att ge sin son en säkra-
re framtid. Men det var inte 
så här det skulle bli. Det var 
inte så det var tänkt. Att de 
skulle tvingas börja om mitt 
i livet och bygga upp allt på 
nytt. 

– Vi gör vårt bästa och är 
tacksamma över att ha fått en 
ny chans. Nu gäller det bara 
att få upp hastigheten så att 
vi kan köra ut på motorvägen 
igen, säger Antouan och ler 
finurligt.
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HALVA REAPRISET

NÖDINGE. Efter att kri-
get raserat allt de hade 
byggt upp hemma i Sy-
rien tvingades familjen 
Kassis fly för sitt liv.

Nästan ett år har gått 
sedan de kom till Sveri-
ge och i lägenheten på 
Norra Klöverstigen för-
söker de nu samla ihop 
spillrorna och skapa sig 
en ny tillvaro.

– Språket är nyckeln 
till friheten, menar An-
touan Kassis.

För nästan precis ett år sedan 
stängde han för sista gången 
ytterdörren till trerumslä-
genheten på tredje våningen 
i hjärtat av staden Jaramana, 
en mil söder om den syris-
ka huvudstaden Damaskus. 
Kriget hade för länge sedan 
raserat deras stad, parker 
och hus, men framför allt 
deras trygghet. Situationen 
hade blivit ohållbar och 
tillsammans med hustrun 
Hamsa och sjuåriga sonen 
Nour tvingades han på flykt. 
Av sina ägodelar fick de inte 
med sig någonting, förutom 
kläderna de hade på sig. 

– Vilken version ska jag 
berätta? Precis efter att vi 
hade flytt slängdes det in en 
raket i skolbussen som vår 
son brukade åka med och 
fem barn dödades. Hade vi 
stannat kvar kanske han hade 
varit en av dem. Det räcker 
så, jag behöver nog inte säga 
mer, säger Antouan. 

Planen var redan upp-
gjord. De skulle ta sig till 
Libanon, vidare till Turkiet 
och sedan till Sverige. En 
bekant hade ordnat en till-
fällig bostad i Turkiet, men 
där var det nära att resan tog 
slut. 

– Tre gånger tog de våra 
pengar utan att hjälpa oss 
vidare. Det gick på sista för-
söket, när vi nästan inte hade 
något kvar.

Den 23 februari flög pla-
net in mot Landvetter, över 
ett nytt grönare land där 
nästa kapitel skulle ta vid. 

Nya vänner
Det första halvåret bodde 
familjen i Borås innan de i 
september fick erbjudande 
om en lägenhet på Norra 
Klöverstigen i Nödinge. 

De gråmålade väggarna i 
vardagsrummet är kala sånär 
som på två minimala tavlor 
med träramar på ena kortsi-
dan, föreställande en fyr och 
en segelbåt.  

Antouan slår sig ner i 
en fåtölj klädd i ljusgrått 
tyg. Han ler när han pratar, 
även om blicken stundtals 
är tyngd av allvar. Plötsligt 
brister han ut i skratt och 
tolken har fullt upp med att 
översätta arabiskan. Hamsa 
försvinner in i sovrummet 
och kommer tillbaka med 
en liten chokladask som hon 
sträcker fram till var och en 
av gästerna.

Det är tisdag eftermid-
dag och åttaåriga Nour går 
fortfarande i skolan. Han 
började i första klass i höstas 
och även om det var en svår 
omställning i början har han 
kommit in bra i skolan och 
fått nya vänner. 

Någon helhetsbild av Ale 
kommun har de ännu inte 
hunnit skaffa sig, men menar 
att de blivit positivt bemötta 
redan från början. 

– Man blir alltid bemött 
med ett leende och vi har 
fått mycket hjälp med både 
bostad och utbildning. Även 
om vi inte är integrerade 
ännu, så känner vi oss inte 
särbehandlade. I Sverige har 
alla samma rättigheter och 
när jag tänker på hur det är 
i andra länder är jag väldigt 
tacksam för att vi fått komma 
hit, säger Hamsa.

Ständig oro
För föräldrarna är det studier 
på SFI som upptar den mes-
ta tiden. De längtar efter att 
få börja jobba och bli en del 
av samhället på riktigt. I Sy-

rien arbetade Antouan som 
kirurg och Hamsa som apo-
tekare och de har båda långa 
utbildningar bakom sig. An-
touan studerade till läkare i 
Ryssland och sedan vidare 
till kirurg hemma i Syrien 
och Hamsa läste på universi-
tetet fram tills hon fyllde 25. 
Så småningom hoppas de på 
att kunna validera och kom-
plettera sina utbildningar för 
att på sikt kunna fortsätta att 
arbeta med sina yrken.

– Språket är nyckeln till 
friheten. Utan språket – 
inget jobb, utan jobb – inga 
pengar och utan pengar – 
ingen frihet. Du kan inte 
göra vad du vill eller köpa 
vad du vill så länge du lever 
på samhällets pengar. Vi är 
så tacksamma för all hjälp vi 
fått från Sverige och vi vill 
lära oss språket för att kunna 
ge tillbaka något till det land 
som hjälpt oss, säger An-
touan och Hamsa tillägger:

– Men det är svårt att fo-
kusera på att lära sig ett helt 
nytt språk när man samtidigt 
är så orolig hela tiden. Var-
je dag hoppas vi på att våra 
vänner och familjer är i sä-
kerhet och att det inte har 
hänt dem någonting.

Två kulturer
Familjen Kassis har lämnat 
sitt hemland för gott. Efter 
kriget kommer de kanske att 

Förtröstan i spillrorna av ett liv
– Kriget tvingade familjen
Kassis att börja om

Hopp om framtiden. Hamsa och Antouan Kassis tvingades tillsammans med sin åttaåriga son Nour 
fly från sitt krigsdrabbade hemland Syrien och bor sedan ett halvår tillbaka i Nödinge. Språket, 
menar de är nyckeln till ett liv i frihet och förhoppningen är att på sikt åter igen kunna arbeta 
som apotekare och kirurg, som de är utbildade till. 

Far och son. Åttaåriga Nour 
trivs bra i skolan i Nödinge 
och har fått nya vänner.

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-24 56 44 
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 
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Inte överens om utvecklingsfonden
ALE. Återbetalningen av 
de så kallade AFA-peng-
arna ger Ale kommun 8 
miljoner extra för 2014.

Redan i höstas tyd-
liggjorde Socialdemo-
kraterna att pengarna 
borde öronmärkas för 
ungdomsarbetslöshe-
ten.

Alliansen har istället 
valt att sprida pengar-
na till olika satsningar 
inom marknadsföring, 
förskolan, äldreomsor-
gen, näringslivsut-
veckling, utökade 
föreningsbidrag och 
drogförebyggande 
arbete.

Kommunfullmäktige be-
slutade i december 2012 att 
inrätta en utvecklingsfond 
grundad på pengar från ut-
betalningen av AFA Försäk-
ringen för åren 2007-2008. 
För 2014 finns det 8 Mkr att 
disponera. I höstas offentlig-
gjorde Socialdemokraterna 
att samtliga av de återstående 
16,6 Mkr (2014-2015) bör 
avsättas till insatser mot ung-
domsarbetslösheten i Ale. 
Den alliansledda majoriteten 
har varit tyst fram till nu. På 
Kommunstyrelsens sam-

manträde förra tisdagen pre-
senterades ett förslag på hur 
årets 8 miljoner bör fördelas.

– Vi är sena, men det har 
tagit tid att få fram ett bra 
underlag. Till skillnad från 
S vill vi inte bara peka ut 
en målgrupp, utan dessa ex-
tramiljoner vill vi ska gagna 
hela kommunen. Nu kan vi 
presentera ett förslag som 
gynnar föreningslivet, nä-
ringslivet, de yngre och de 
äldre samt satsningar på att 
göra hela Ale mera känt vil-
ket alla har glädje av, säger en 
nöjd Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Den största posten, 1,9 
Mkr, ska gå till att mark-
nadsföra Ale i olika samman-
hang. Bland annat föreslås 
att använda mark vid den 
södra kommungränsen till 
ett konstverk i form av Ale 
kommuns vapen och istället 
för blommor fylla detta med 
glaskross i vapnets färger.

– Vår tillväxt hämmas av 
att Ale är okänt. För att fler 
ska välja att flytta hit och 
även etablera företag krävs 
att Ale blir mer synligt. Det 
måste vi hjälpa till med, 
menar Berglund.

Näringslivsutvecklingen 
har varit mycket positiv i Ale, 
åtminstone sett till de senaste 
mätningarna av klimatet.

– Vi har klart förbättrat 
dialogen med företagarna 

och nu gäller det att inte slå 
sig till ro, utan att vi fortsät-
ter resan i rätt riktning, säger 
Berglund angående de 400 
000 kronor som avsätts för 
att utveckla mötet mellan 
kommun och näringsliv.

Föreningslivet får 800 000 
kronor att dela på.

– 2012 hade vi 4 miljoner 
kronor att erbjuda i extra för-
eningsbidrag, då fick vi in an-
sökningar på totalt 27 Mkr. 
Behovet är jättestort och vi 
välkomnar pengarna. Den-
na gång ska vi vända oss till 
hela föreningslivet, inte bara 
till barn- och ungdomsverk-
samhet, utan även exempel-
vis bygdegårdsföreningar 
ska kunna söka, säger Isabell 
Korn (M), ordförande i Kul-
tur- och Fritidsnämnden.

Även skolan och en utred-
ning angående att utveckla 
matlagningen på äldreboen-
den prioriteras i AFA-sats-
ningarna (läs sid 12).

Föga imponerad
Det socialdemokratiska op-
positionsrådet, Paula Örn, 
var föga imponerad av Alli-
ansens förslag till fördelning 
av AFA-pengarna.

– För det första är det 
närmast patetiskt att komma 
med ett förslag för 2014 när 
det redan har gått två måna-
der av året. Sedan är det helt 
uppenbart att Alliansen har 
svårt att prioritera. De vågar 

inte koncentrera resurserna 
där de behövs, utan väljer att 
fördela pengarna likt en öns-
kelista. Det verkar som att 
de fyller ut de hål som finns 
i deras budget, kostnader 
de borde klara inom ramen, 
menar hon. 

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
biföll Alliansens förslag, 
då  Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet valde att av-
stå. Miljöpartiet röstade 

emot förslaget.
Kommunfullmäktige har 

tidigare bestämt att de så 
kallade AFA-pengarna inte 
får användas till ramhöjan-
de verksamhet, utan till en-

gångsinsatser som gärna på 
sikt får leda till sänkta kost-
nader.

ALLIANSENS FÖRSLAG 
AFA-PENGARNA 2014

Marknadsföring        1,9 Mkr
Skyltning vid kommun-
gränsen i söder och norr, 
tecknad film av visionen, 
helikopterfilmning
Kundcenter
Utveckling av digial 
arbetsplats                 1,6 Mkr
Employer Branding  0,1 Mkr
Näringslivsutveckling 
                   0,4 Mkr
Drogförebyggande arbete  
                   0,2 Mkr
Göra Ale vackrare   0,8 Mkr
Matutredning för äldre 
                 1,0 Mkr
Föreningsbidrag     0,8 Mkr
Systematiskt kvalitetsarbete  
                   1,0 Mkr
Förstelärarsystem i 
förskolan                   0,2 Mkr

Totalt 8 Mkr

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

– Alliansens förslag om AFA-pengarna kritiseras av S alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 45  |   201210

ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikae
Berglund (M).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som be
ver en ny matchklocka e
hembygdsföreningen som
behov av att måla om sina 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i k
munfullmäktige stod bak
beslutet om Alfamiljone
användande.

FAKSIIL: VECKA 45, 2012

ALE. Ale kommun inrät-
tade en utvecklingsfond 
för de återbetalda försäk-
ringspengarna från AFA.

23,9 miljoner kronor ska 
fördelas under tre år.

Alliansen och oppositio-
nen är inte helt överens 
om hur dessa medel ska 
användas under 2013.

 Kommunstyrelsen behandlade 
i tisdags frågan Utvecklingsfon-
den. Under 2013 ska 7,3 miljo-
ner disponeras. Alliansen vill 
främst använda pengarna till att 
stärka Ale som varumärke genom 
att förbättra tillgängligheten och 
utveckla någon form av kundcen-
ter för aleborna. 

– Vi vill också stärka våra 
medarbetare i kommunen, de 
är viktiga ambassadörer. För 
att göra den kommunala admi-
nistrationen effektivare vill vi 
införa LEAN som är en arbets-
struktur från industrin, men som 
flera kommuner med framgång 
har börjat använda. Det kräver 

mycket. Oppositionsråd Paula 
Örn (S) vill istället se en tyngre 
satsning mot ungdomsarbetslös-
heten.

– Det behövs ett riktat soci-
alpsykologiskt stöd och ung-
domshandläggningen måste för-
stärkas. Genom att bland annat 
koppla in en socialpsykolog kan 
vi lättare lära oss att förstå vilka 
hinder som finns. Det är inte 
okej att 200 ungdomar är arbets-
lösa, vi måste ta detta på ett större 
allvar, menar hon.

Nya jobb rätt medicin
Mikael Berglund hävdar att rätt 
medicin är nya jobb och dessa kan 
komma om Ale kommun lyckas 
skapa ett bättre näringslivskli-
mat. Till detta avsätter Alliansen 
därför en miljon kronor.

– Vi har stora ambitioner och 
vill verkligen snabbast möjligt 

förbättra klimatet. Det krävs 
en del insatser och det måste 
finnas medel till dessa. Lyckas 
vi kommer jobben också, säger 
Berglund.

Inte helt oense
Helt oense är inte majoriteten 
och oppositionen. De är båda 
överens om klimatinvesteringar, 
miljöprogram, en fortsatt sats-
ning på YEE (entreprenörsut-
bildning) och de ökade kost-
naderna för det med Kungälvs 
kommun gemensamma rädd-
ningsförbundet.

– Jag noterar också att majo-
riteten har insett sitt misstag av 
att mer eller mindre avveckla 
medborgarkontoret. Nu vill de 
återuppta arbetet med ett kund-
center, vilket jag gläds åt. Det är 
bara synd att vi har tappat flera 
år i kommunens ambitioner att 

k o m m a 
närmare 
aleborna. 

Vi ser också i SKL:s (Sveri-
ges kommuner och landsting) 
senaste kvalitetsmätning att Ale 
tappar i kvalité när det gäller till-
gänglighet. Det är i och för sig 
inte så konstigt när man avskedar 
75% av personalen som ska sköta 
det arbetet, understryker Paula 
Örn.

Kommunfullmäktige klubbar 
på sitt marsmöte hur pengarna i 
Utvecklingsfonden ska fördelas 
2013. Vänsterpartiet och Miljö-
partiet ställde sig bakom Paula 
Örns förslag.

Kommunfullmäktige har tidi-
gare bestämt att de så kallade 
AFA-pengarna inte får användas 
till ramhöjande verksamhet, utan 
till engångsinsatser som gärna på 
sikt får leda till sänkta kostnader.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Alliansen och oppositionen inte överens om AFA-pengarna
Vill utveckla åt olika håll

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG

ra 
ör 
k-
l-

na 
r-
7, 
 i 
k-
et 
gt 
av 
ch 
g-
na 
s-

k i 
et 
ar 

nd 
ch 
er 
en 
g-

n

ALLIANSENS FÖRSLAG

Stärka varumärket  2,0 Mkr
LEAN 1,8 Mkr

FAKSIIL: VECKA 12, 2013

Överens 2012, men inte 2013 
och inte 2014...
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Inte överens om utvecklingsfonden
ALE. Återbetalningen av 
de så kallade AFA-peng-
arna ger Ale kommun 8 
miljoner extra för 2014.

Redan i höstas tyd-
liggjorde Socialdemo-
kraterna att pengarna 
borde öronmärkas för 
ungdomsarbetslöshe-
ten.

Alliansen har istället 
valt att sprida pengar-
na till olika satsningar 
inom marknadsföring, 
förskolan, äldreomsor-
gen, näringslivsut-
veckling, utökade 
föreningsbidrag och 
drogförebyggande 
arbete.

Kommunfullmäktige be-
slutade i december 2012 att 
inrätta en utvecklingsfond 
grundad på pengar från ut-
betalningen av AFA Försäk-
ringen för åren 2007-2008. 
För 2014 finns det 8 Mkr att 
disponera. I höstas offentlig-
gjorde Socialdemokraterna 
att samtliga av de återstående 
16,6 Mkr (2014-2015) bör 
avsättas till insatser mot ung-
domsarbetslösheten i Ale. 
Den alliansledda majoriteten 
har varit tyst fram till nu. På 
Kommunstyrelsens sam-

manträde förra tisdagen pre-
senterades ett förslag på hur 
årets 8 miljoner bör fördelas.

– Vi är sena, men det har 
tagit tid att få fram ett bra 
underlag. Till skillnad från 
S vill vi inte bara peka ut 
en målgrupp, utan dessa ex-
tramiljoner vill vi ska gagna 
hela kommunen. Nu kan vi 
presentera ett förslag som 
gynnar föreningslivet, nä-
ringslivet, de yngre och de 
äldre samt satsningar på att 
göra hela Ale mera känt vil-
ket alla har glädje av, säger en 
nöjd Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Den största posten, 1,9 
Mkr, ska gå till att mark-
nadsföra Ale i olika samman-
hang. Bland annat föreslås 
att använda mark vid den 
södra kommungränsen till 
ett konstverk i form av Ale 
kommuns vapen och istället 
för blommor fylla detta med 
glaskross i vapnets färger.

– Vår tillväxt hämmas av 
att Ale är okänt. För att fler 
ska välja att flytta hit och 
även etablera företag krävs 
att Ale blir mer synligt. Det 
måste vi hjälpa till med, 
menar Berglund.

Näringslivsutvecklingen 
har varit mycket positiv i Ale, 
åtminstone sett till de senaste 
mätningarna av klimatet.

– Vi har klart förbättrat 
dialogen med företagarna 

och nu gäller det att inte slå 
sig till ro, utan att vi fortsät-
ter resan i rätt riktning, säger 
Berglund angående de 400 
000 kronor som avsätts för 
att utveckla mötet mellan 
kommun och näringsliv.

Föreningslivet får 800 000 
kronor att dela på.

– 2012 hade vi 4 miljoner 
kronor att erbjuda i extra för-
eningsbidrag, då fick vi in an-
sökningar på totalt 27 Mkr. 
Behovet är jättestort och vi 
välkomnar pengarna. Den-
na gång ska vi vända oss till 
hela föreningslivet, inte bara 
till barn- och ungdomsverk-
samhet, utan även exempel-
vis bygdegårdsföreningar 
ska kunna söka, säger Isabell 
Korn (M), ordförande i Kul-
tur- och Fritidsnämnden.

Även skolan och en utred-
ning angående att utveckla 
matlagningen på äldreboen-
den prioriteras i AFA-sats-
ningarna (läs sid 12).

Föga imponerad
Det socialdemokratiska op-
positionsrådet, Paula Örn, 
var föga imponerad av Alli-
ansens förslag till fördelning 
av AFA-pengarna.

– För det första är det 
närmast patetiskt att komma 
med ett förslag för 2014 när 
det redan har gått två måna-
der av året. Sedan är det helt 
uppenbart att Alliansen har 
svårt att prioritera. De vågar 

inte koncentrera resurserna 
där de behövs, utan väljer att 
fördela pengarna likt en öns-
kelista. Det verkar som att 
de fyller ut de hål som finns 
i deras budget, kostnader 
de borde klara inom ramen, 
menar hon. 

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
biföll Alliansens förslag, 
då  Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet valde att av-
stå. Miljöpartiet röstade 

emot förslaget.
Kommunfullmäktige har 

tidigare bestämt att de så 
kallade AFA-pengarna inte 
får användas till ramhöjan-
de verksamhet, utan till en-

gångsinsatser som gärna på 
sikt får leda till sänkta kost-
nader.

ALLIANSENS FÖRSLAG 
AFA-PENGARNA 2014

Marknadsföring        1,9 Mkr
Skyltning vid kommun-
gränsen i söder och norr, 
tecknad film av visionen, 
helikopterfilmning
Kundcenter
Utveckling av digial 
arbetsplats                 1,6 Mkr
Employer Branding  0,1 Mkr
Näringslivsutveckling 
                   0,4 Mkr
Drogförebyggande arbete  
                   0,2 Mkr
Göra Ale vackrare   0,8 Mkr
Matutredning för äldre 
                 1,0 Mkr
Föreningsbidrag     0,8 Mkr
Systematiskt kvalitetsarbete  
                   1,0 Mkr
Förstelärarsystem i 
förskolan                   0,2 Mkr

Totalt 8 Mkr

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

– Alliansens förslag om AFA-pengarna kritiseras av S alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 45  |   201210

ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikae
Berglund (M).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som be
ver en ny matchklocka e
hembygdsföreningen som
behov av att måla om sina 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i k
munfullmäktige stod bak
beslutet om Alfamiljone
användande.

FAKSIIL: VECKA 45, 2012

ALE. Ale kommun inrät-
tade en utvecklingsfond 
för de återbetalda försäk-
ringspengarna från AFA.

23,9 miljoner kronor ska 
fördelas under tre år.

Alliansen och oppositio-
nen är inte helt överens 
om hur dessa medel ska 
användas under 2013.

 Kommunstyrelsen behandlade 
i tisdags frågan Utvecklingsfon-
den. Under 2013 ska 7,3 miljo-
ner disponeras. Alliansen vill 
främst använda pengarna till att 
stärka Ale som varumärke genom 
att förbättra tillgängligheten och 
utveckla någon form av kundcen-
ter för aleborna. 

– Vi vill också stärka våra 
medarbetare i kommunen, de 
är viktiga ambassadörer. För 
att göra den kommunala admi-
nistrationen effektivare vill vi 
införa LEAN som är en arbets-
struktur från industrin, men som 
flera kommuner med framgång 
har börjat använda. Det kräver 

mycket. Oppositionsråd Paula 
Örn (S) vill istället se en tyngre 
satsning mot ungdomsarbetslös-
heten.

– Det behövs ett riktat soci-
alpsykologiskt stöd och ung-
domshandläggningen måste för-
stärkas. Genom att bland annat 
koppla in en socialpsykolog kan 
vi lättare lära oss att förstå vilka 
hinder som finns. Det är inte 
okej att 200 ungdomar är arbets-
lösa, vi måste ta detta på ett större 
allvar, menar hon.

Nya jobb rätt medicin
Mikael Berglund hävdar att rätt 
medicin är nya jobb och dessa kan 
komma om Ale kommun lyckas 
skapa ett bättre näringslivskli-
mat. Till detta avsätter Alliansen 
därför en miljon kronor.

– Vi har stora ambitioner och 
vill verkligen snabbast möjligt 

förbättra klimatet. Det krävs 
en del insatser och det måste 
finnas medel till dessa. Lyckas 
vi kommer jobben också, säger 
Berglund.

Inte helt oense
Helt oense är inte majoriteten 
och oppositionen. De är båda 
överens om klimatinvesteringar, 
miljöprogram, en fortsatt sats-
ning på YEE (entreprenörsut-
bildning) och de ökade kost-
naderna för det med Kungälvs 
kommun gemensamma rädd-
ningsförbundet.

– Jag noterar också att majo-
riteten har insett sitt misstag av 
att mer eller mindre avveckla 
medborgarkontoret. Nu vill de 
återuppta arbetet med ett kund-
center, vilket jag gläds åt. Det är 
bara synd att vi har tappat flera 
år i kommunens ambitioner att 

k o m m a 
närmare 
aleborna. 

Vi ser också i SKL:s (Sveri-
ges kommuner och landsting) 
senaste kvalitetsmätning att Ale 
tappar i kvalité när det gäller till-
gänglighet. Det är i och för sig 
inte så konstigt när man avskedar 
75% av personalen som ska sköta 
det arbetet, understryker Paula 
Örn.

Kommunfullmäktige klubbar 
på sitt marsmöte hur pengarna i 
Utvecklingsfonden ska fördelas 
2013. Vänsterpartiet och Miljö-
partiet ställde sig bakom Paula 
Örns förslag.

Kommunfullmäktige har tidi-
gare bestämt att de så kallade 
AFA-pengarna inte får användas 
till ramhöjande verksamhet, utan 
till engångsinsatser som gärna på 
sikt får leda till sänkta kostnader.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Alliansen och oppositionen inte överens om AFA-pengarna
Vill utveckla åt olika håll
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ALLIANSENS FÖRSLAG

Stärka varumärket  2,0 Mkr
LEAN 1,8 Mkr

FAKSIIL: VECKA 12, 2013

Överens 2012, men inte 2013 
och inte 2014...
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ALE. 200 000 kronor ska 
användas för att införa 
så kallat förstelärarsys-
tem i förskolan. 

Syftet är att lyfta duk-
tiga förskollärare och 
ge dem möjlighet till ett 
karriärlyft samtidigt 
som deras kompetens 
tas tillvara.

Förstelärare inom skolan har 
redan kickat igång och som 
första kommun i Västsverige 
satsar nu Ale på konceptet 
även inom förskolan.

Det innebär en extra sats-
ning på duktiga förskollärare 
som får möjlighet till ett kar-
riärlyft samtidigt som deras 
kunskaper kan spridas vidare. 
I Ale är tre tjänster aktuella.

– Syftet är att lyfta dukti-
ga förskollärare i kommunen 
genom att dels frigöra tid för 
att låta dem fokusera på sina 
områden, dels möjliggöra en 
löneökning. Ofta är det ti-
den som inte räcker till, säger 
Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande. 

JOHANNA ROOS

ALE. Skolinspektionen 
riktade 2012 kritik mot 
Ales skolor för brist-
fällig analys och upp-
följning av elevernas 
resultat. 

Nu satsas 1 miljon 
kronor från utvecklings-
fonden för att öka infö-
randet av systematiskt 
kvalitetsarbete.

Pengarna ska främst använ-
das till fler konsulttimmar 
för rektorer, förskolechefer 
och sektorsledning.

Syftet är att öka takten 
när det gäller införandet av 
systematiskt kvalitetsarbete 
inom skolan.

– Vi har haft en konsult 
inne som jobbat med mål 
och resultatstyrning, för att 
prata om vad det innebär 

och hur man jobbar med 
det. Den andra biten är att 
sätta strukturer, det ska bli 
verkstad också, säger Elena 
Fridfelt (C), ordförande i 
Utbildningsnämnden. 

Hon poängterar att det 
inte ska innebära någon ex-
trauppgift, då det istället 
handlar om att ta tillvara på 
de resurser som finns. 

– Man gör en insats på 
elevnivå där man jobbar med 
att analysera hur man upp-
nådde effekterna. Om man 
till en början bara fört in 
statistiken gäller det nu att 
också följa upp och utvärde-
ra. Först då blir det ett sys-
tematiskt kvalitetsarbete. Vi 
har redan kommit en bra bit 
på väg och nu speedar vi upp 
arbetet ytterligare.

JOHANNA ROOS

ALE. Hur kan fler äldreboenden få 
nylagad mat?

Hur kan matkvaliteten förbättras?
Det är två frågor som ska utredas 

med stöd av 1 miljon kronor från 
AFA-pengarna i utvecklingsfonden.

– Mer mat borde lagas på plats och man ska nu 
titta på hur det kan bli möjligt. Man kommer 
även att utreda hur matkvaliteten kan förbätt-
ras samt om det skulle vara möjligt att hålla 
öppet matsalen även för pensionärer som inte 
bor på äldreboende, men som vill komma och 
äta, säger Boel Holgersson (C), ordförande i 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Hon menar att det handlar om att se hur 
man kan samutnyttja tillagningsköken så att 
fler kommunala verksamheter kan dra nytta 
av dem. 

Idag får de flesta sin mat från Ale matservi-
ce, men på det nybyggda äldreboendet Backa-
vik i Nödinge lagas all mat på plats.

– Man ska nu undersöka hur det skulle kun-

na utnyttjas av fler kommunala verksamheter 
i närheten. Dessutom tittar man på möjlighe-
ten att öppna fler tillagningskök. På Klockar-
ängen finns ett kök, men då det varit stängt en 
lägre tid måste det först anpassas till dagens 
krav. Även på Björkliden finns eventuellt den 
möjligheten.

Det är några av utredningarna som peng-
arna, 1 miljon kronor från utvecklingsfonden, 
ska användas till. 

 JOHANNA ROOS

HUSQVARNA 450e 
Lättstartad och effektiv allroundsåg för dig som värderar proffs- 
kvalitet. Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar styrka med 
låg bränsleförbrukning. Passa på just nu så får du dessutom ett extra 
svärd och två kedjor på köpet (värde 675:-).

6.500:-

Tänk som ett
proffs.
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Extra 
svärd och 
kedjor på 

köpet!

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

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 18 februari
Försök till stöld
På Bohuspraktiken försöker 
någon tillgripa tv-apparaten 
som hänger i väntrummet. 
Personalen upptäcker att 
tv:n plockats ned från 
väggen och placerats under 
en filt.

Försök till stöld rapporte-
ras från Coop Nära i Surte. 
Butikschefen upptäcker en 
obehörig person på lagret. 
Senare upptäcks en låda 
innehållande cigaretter på 
lastkajen. Den misstänkte är 
en man född 1969 hemma-
hörande i Surte.

Onsdag 19 februari
Inbrott
Bostadsinbrott i Nödinge. 
Tjuvarna reser en stege 
upp till andra våningen och 
bryter upp ett fönster. Gär-
ningsmännen avbryter dock 
inbrottet och försvinner från 
platsen utan gods.

I Hjärtum upptäcks ett 
uppbrutet garage och flera 
personer iakttas i närom-
rådet. Polisen stoppar en 
bil och i denna sitter fyra 
personer. En av dem har en 
motorsåg i knäet. De fyra 
grips och förs till polisstatio-
nen för vidare utredning.

Torsdag 20 februari
Brand
En person ser flera ungdo-
mar elda så att lågor slår 
upp vid ingången till pen-
delstationen i Surte. Polis-
patrullen kan själva släcka 
den Metro-låda som brinner. 
Polisanmälan skrivs gällande 
skadegörelse genom brand.

Lördag 22 februari
Misshandel
En man utsätts för en rå 
misshandel i Bohus. Målsä-
gande får ta emot sparkar 
och slag mot huvudet av en 
okänd gärningsman.

Bostadsinbrott i Surte. 
Ett källarfönster bryts upp 
och diverse gods tillgrips, 
bland annat kontanter och 
smycken.

Besök
vår

nya H
emsid

a!

www.
atab-t

rappa
n.se

Går ni i  
trapptankar?
Kom och se dem i 
verkligheten i vår nya 
utställningslokal i Surte.

Öppet Hus 
28/2 kl 11-18  
& 1/3 kl 10-14

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98
NOLS BYGG AB

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

Satsningar på uppföljning i skolanMatlagning på äldreboendena utreds

Duktiga förskollärare ska lyftas

Maten på Ales äldreboenden ska utredas.

 Ale ska införa förstelärare i förskolan. 

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

öppet 05-23

TRÄNA UTAN
BINDNINGSTID

ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

GYM KONDITION GRUPPTRÄNING

PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB

SOL RELAX KIDZCLUB m.m.

199
GYMKORT

KR / MÅN

TRÄNINGSBAG + FLASKA
BONUSPAKET INGÅR!

BEGRÄNSAT ANTAL!
295 kr klubbavgift 
tillkommer (AG-kort)
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ALE. 200 000 kronor ska 
användas för att införa 
så kallat förstelärarsys-
tem i förskolan. 

Syftet är att lyfta duk-
tiga förskollärare och 
ge dem möjlighet till ett 
karriärlyft samtidigt 
som deras kompetens 
tas tillvara.

Förstelärare inom skolan har 
redan kickat igång och som 
första kommun i Västsverige 
satsar nu Ale på konceptet 
även inom förskolan.

Det innebär en extra sats-
ning på duktiga förskollärare 
som får möjlighet till ett kar-
riärlyft samtidigt som deras 
kunskaper kan spridas vidare. 
I Ale är tre tjänster aktuella.

– Syftet är att lyfta dukti-
ga förskollärare i kommunen 
genom att dels frigöra tid för 
att låta dem fokusera på sina 
områden, dels möjliggöra en 
löneökning. Ofta är det ti-
den som inte räcker till, säger 
Elena Fridfelt (C), Utbild-
ningsnämndens ordförande. 

JOHANNA ROOS

ALE. Skolinspektionen 
riktade 2012 kritik mot 
Ales skolor för brist-
fällig analys och upp-
följning av elevernas 
resultat. 

Nu satsas 1 miljon 
kronor från utvecklings-
fonden för att öka infö-
randet av systematiskt 
kvalitetsarbete.

Pengarna ska främst använ-
das till fler konsulttimmar 
för rektorer, förskolechefer 
och sektorsledning.

Syftet är att öka takten 
när det gäller införandet av 
systematiskt kvalitetsarbete 
inom skolan.

– Vi har haft en konsult 
inne som jobbat med mål 
och resultatstyrning, för att 
prata om vad det innebär 

och hur man jobbar med 
det. Den andra biten är att 
sätta strukturer, det ska bli 
verkstad också, säger Elena 
Fridfelt (C), ordförande i 
Utbildningsnämnden. 

Hon poängterar att det 
inte ska innebära någon ex-
trauppgift, då det istället 
handlar om att ta tillvara på 
de resurser som finns. 

– Man gör en insats på 
elevnivå där man jobbar med 
att analysera hur man upp-
nådde effekterna. Om man 
till en början bara fört in 
statistiken gäller det nu att 
också följa upp och utvärde-
ra. Först då blir det ett sys-
tematiskt kvalitetsarbete. Vi 
har redan kommit en bra bit 
på väg och nu speedar vi upp 
arbetet ytterligare.

JOHANNA ROOS

ALE. Hur kan fler äldreboenden få 
nylagad mat?

Hur kan matkvaliteten förbättras?
Det är två frågor som ska utredas 

med stöd av 1 miljon kronor från 
AFA-pengarna i utvecklingsfonden.

– Mer mat borde lagas på plats och man ska nu 
titta på hur det kan bli möjligt. Man kommer 
även att utreda hur matkvaliteten kan förbätt-
ras samt om det skulle vara möjligt att hålla 
öppet matsalen även för pensionärer som inte 
bor på äldreboende, men som vill komma och 
äta, säger Boel Holgersson (C), ordförande i 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 

Hon menar att det handlar om att se hur 
man kan samutnyttja tillagningsköken så att 
fler kommunala verksamheter kan dra nytta 
av dem. 

Idag får de flesta sin mat från Ale matservi-
ce, men på det nybyggda äldreboendet Backa-
vik i Nödinge lagas all mat på plats.

– Man ska nu undersöka hur det skulle kun-

na utnyttjas av fler kommunala verksamheter 
i närheten. Dessutom tittar man på möjlighe-
ten att öppna fler tillagningskök. På Klockar-
ängen finns ett kök, men då det varit stängt en 
lägre tid måste det först anpassas till dagens 
krav. Även på Björkliden finns eventuellt den 
möjligheten.

Det är några av utredningarna som peng-
arna, 1 miljon kronor från utvecklingsfonden, 
ska användas till. 

 JOHANNA ROOS

HUSQVARNA 450e 
Lättstartad och effektiv allroundsåg för dig som värderar proffs- 
kvalitet. Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar styrka med 
låg bränsleförbrukning. Passa på just nu så får du dessutom ett extra 
svärd och två kedjor på köpet (värde 675:-).
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Tänk som ett
proffs.
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
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Tisdag 18 februari
Försök till stöld
På Bohuspraktiken försöker 
någon tillgripa tv-apparaten 
som hänger i väntrummet. 
Personalen upptäcker att 
tv:n plockats ned från 
väggen och placerats under 
en filt.

Försök till stöld rapporte-
ras från Coop Nära i Surte. 
Butikschefen upptäcker en 
obehörig person på lagret. 
Senare upptäcks en låda 
innehållande cigaretter på 
lastkajen. Den misstänkte är 
en man född 1969 hemma-
hörande i Surte.

Onsdag 19 februari
Inbrott
Bostadsinbrott i Nödinge. 
Tjuvarna reser en stege 
upp till andra våningen och 
bryter upp ett fönster. Gär-
ningsmännen avbryter dock 
inbrottet och försvinner från 
platsen utan gods.

I Hjärtum upptäcks ett 
uppbrutet garage och flera 
personer iakttas i närom-
rådet. Polisen stoppar en 
bil och i denna sitter fyra 
personer. En av dem har en 
motorsåg i knäet. De fyra 
grips och förs till polisstatio-
nen för vidare utredning.

Torsdag 20 februari
Brand
En person ser flera ungdo-
mar elda så att lågor slår 
upp vid ingången till pen-
delstationen i Surte. Polis-
patrullen kan själva släcka 
den Metro-låda som brinner. 
Polisanmälan skrivs gällande 
skadegörelse genom brand.

Lördag 22 februari
Misshandel
En man utsätts för en rå 
misshandel i Bohus. Målsä-
gande får ta emot sparkar 
och slag mot huvudet av en 
okänd gärningsman.

Bostadsinbrott i Surte. 
Ett källarfönster bryts upp 
och diverse gods tillgrips, 
bland annat kontanter och 
smycken.

Besök
vår

nya H
emsid

a!

www.
atab-t

rappa
n.se

Går ni i  
trapptankar?
Kom och se dem i 
verkligheten i vår nya 
utställningslokal i Surte.

Öppet Hus 
28/2 kl 11-18  
& 1/3 kl 10-14

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98
NOLS BYGG AB

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

Satsningar på uppföljning i skolanMatlagning på äldreboendena utreds

Duktiga förskollärare ska lyftas

Maten på Ales äldreboenden ska utredas.

 Ale ska införa förstelärare i förskolan. 
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NÖDINGE. Under senare 
tid har Pollex AB i 
Nödinge erövrat ett par 
stororder. 

Företagets teknik 
för att renovera 
vattenledningar med 
schaktfri VA-teknik är 
efterfrågad av många 
kommuner.

Simrishamns kommun 
valde Pollex renove-
ringsmetod när det blev 
dags att förnya en vik-
tig råvattenledning.

– Enbart den ordern 
var värd drygt 12 miljo-
ner kronor, säger Pollex 
vd Mattias Höglund.

Med mottot ”Vi gör gam-
la rör som nya” har Pollex 
arbetat i många år med att 
utveckla metoder som kan 
ersätta traditionella sätt att 
renovera ledningsnät. Pollex 
erbjuder tre olika och poly-
etenbaserade metoder för 
ledningsförnyelse och samt-
liga är godkända för dricks-
vatten.

– Vi är väldigt glada för 
den stora order vi fått i Sim-
rishamn och jag ser den som 
en bekräftelse på att vi ligger 
långt fram både tekniskt, 
kunskaps- och resursmässigt. 
Metoden är mycket kost-
nadseffektiv jämfört med det 
traditionella sättet att gräva 

upp gamla ledningar och 
lägga ned nya. Dessutom 
skonas miljön genom mindre 
koldioxidutsläpp och i Sim-
rishamn finns också många 
skyddsvärda områden som 
inte påverkas negativt tack 
vare den schaktfria tekniken, 
säger Mattias Höglund.

Pollex erbjuder ett antal 
tjänster utöver den schakt-
fria tekniken. Företaget ren-
sar bort beläggningar i led-
ningar med egenutvecklade 
metoder, man hjälper till att 
lokalisera felkopplingar och 
anlitas även som rådgivare 
för att utforma underhålls-
planering. Mattias Höglund 
ser ändå schaktfri lednings-
förnyelse som något av före-
tagets framtida tillväxtmotor.

– Då det finns tusentals 
kilometer med åldrande led-
ningsnät hos landets kom-
muner är marknadspotenti-
alen stor. På sikt kommer vi 
att behöva utöka den nuva-
rande personalstyrkan, säger 
Mattias till lokaltidningen.

För närvarande arbetar 34 
personer på Pollex. Bara den 
senaste veckan har fyra nya 
medarbetare anställts.

– Min bedömning är att 
vi ska vara ett 50-tal perso-
ner 2017. Vi är ett expansivt 
företag som andas optimism 
inför framtiden, avslutar 
Mattias Höglund.

JONAS ANDERSSON Mattias Höglund, vd på Pollex, gläds åt den utveckling som Nödingeföretaget upplever just nu.

Mångmiljonorder till Pollex
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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se
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ALE. I januari uppmätte 
ungdomsarbetslösheten 
i Ale 14,4 %.

Det är lägre än på 
flera år vid samma tid-
punkt, menar Andreas 
Witt, verksamhetschef 
för AME. 

Nyetableringar, som 
Coop Extra i Älvängen, 
skapar arbetstillfällen 
för unga.

Den minskade ungdomsar-
betslösheten hör delvis ihop 
med skolstarten för högsko-
lorna, då en del unga för-
svinner från statistiken då de 
börjar studera. 

– Nu börjar man också se 
tendenser som beror på för-
ändringar i befolkningsanta-
let. Antalet ungdomar är fär-
re nu än tidigare och om fem 
år kommer vi att se en rejäl 
minskning av 18-24-åringar. 
Det är en faktor till att ung-
domsarbetslösheten minskar 

i den gruppen, men nyeta-
bleringar som Klädkällaren 
och nu senast Coop Extra 
bidrar också, säger Andreas 
Witt.

Tobias Håkansson, bu-
tikschef för Coop Extra i Äl-
vängen fick omkring 500 an-
sökningar till de 43 platserna 

som skulle fyllas. 
Man anställde 39 nya 

medarbetare samt 4 intern-
värvningar. 21 av dessa var 
ungdomar mellan 18 och 24 
år.

– Vi har inte någon speci-
ell filosofi när det gäller att 
anställa ungdomar, utan det 

är kompetensen tillsammans 
med det personliga intrycket 
som är avgörande. Helhets-
intrycket är det viktigaste 
och sedan att vi fått många 
ungdomar beror på att det är 
många unga som söker den 
typen av arbete. 

JOHANNA ROOS

Skapar arbetstillfällen. Tobias 
Håkansson, butikschef för 
Coop Extra i Älvängen, berät-
tar att etableringen skapa-
de 43 arbetstillfällen, varav 
4 internvärvningar. 21 av de 
nyanställda var ungdomar 
mellan 18 och 24 år. 

Nyetableringar sätter unga i arbete ARBETSLÖSHET

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i januari 2014 i % (decem-
ber månad inom parantes)
Kungälv: 7,0 (7,2) 
Lerum: 10,0 (10,6)
Ale: 14,4 (15,5)
Lilla Edet: 20,5 (20,4)
Alingsås: 16,5 (16,6)
Göteborg: 14, 0 (14,6)
Hela riket: 16,6 (17,2)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
januari 2014 i % (december 
månad inom parantes)
Kungälv 3,6 (3,7) 
Lerum: 3,8 (3,8)
Ale: 6,3 (6,3)
Lilla Edet: 8,5 (8,6)
Alingsås: 7,7 (7,6)
Göteborg: 9,2 (9,4)
Hela riket: 8,6 (8,6)

Du har bostaden  
vi har köparna.
svenskfast.se/viharkoparna

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 kr/bud. TOMT 2 700
kvm. EP 123 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Paradisvägen 105. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 148 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 897 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Jonsvägen 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 690 000 kr/bud. TOMT 996 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Blåklintsvägen 3. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SURTE 4 rok, 102 + 64 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 689 kvm.
EP 77 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Enekullevägen 14. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NOL 6 rok, 174 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 201 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 21. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 15 kvm
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PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 075 kr/månad. Inkl
värme, vatten och IP-telefoni.. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 8 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 56 kvm
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PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 1 571 kr/månad. Inkl P
plats med el-stolpe. VISAS Ring för tidsbokning.
Idrottsvägen 10 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 1 rok, 27 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/
månad. EP 139 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Granhäcksvägen 18. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm

S
M
S
:A

4
9
2
5
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 2 280 000 kr/bud. TOMT 509 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Kaprifolgången 6. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 7 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 200 000 kr/bud. TOMT 884 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 1. ALE
Niclas 0303-74 90 07 Monica 0303-749003.

ALE BOHUS 5 rok, 175 kvm

S
M
S
:A

4
8
3
8
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. TOMT 172 kvm .
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Kyrkbacken 18. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 110 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

ALE. Innan årsskiftet 
passerade Ale kommun 
28 000 invånare. 

Det 31 december 
räknades aleborna till 
28 074, vilket är en ök-
ning med 232 personer 
under 2013.

Dock ökade inte befolkning-
en i den utsträckningen som 
man beräknat. Ökningen 
med 232 personer motsva-
rar 0,83 %, vilket var något 
lägre än fjolårets ökning på 
0,96 % och betydligt lägre 
än målen i verksamhetspla-
nen för 2014 på 1,5 %. 

Under 2013 hade Ale ett 
positivt födelseöverskott på 
99 personer och flyttnings-
nettot låg på 133 personer.

Genomsnittet för Göte-
borgsregionen hamnade på 
1,10 %. Samtliga GR-kom-
muner ökade sin befolkning 
under 2013 och Lilla Edet 
sticker ut med en befolk-
ningsökning på 1,98 %. 

JOHANNA ROOS

Aleborna 
har passerat 
28 000
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NÖDINGE. Under senare 
tid har Pollex AB i 
Nödinge erövrat ett par 
stororder. 

Företagets teknik 
för att renovera 
vattenledningar med 
schaktfri VA-teknik är 
efterfrågad av många 
kommuner.

Simrishamns kommun 
valde Pollex renove-
ringsmetod när det blev 
dags att förnya en vik-
tig råvattenledning.

– Enbart den ordern 
var värd drygt 12 miljo-
ner kronor, säger Pollex 
vd Mattias Höglund.

Med mottot ”Vi gör gam-
la rör som nya” har Pollex 
arbetat i många år med att 
utveckla metoder som kan 
ersätta traditionella sätt att 
renovera ledningsnät. Pollex 
erbjuder tre olika och poly-
etenbaserade metoder för 
ledningsförnyelse och samt-
liga är godkända för dricks-
vatten.

– Vi är väldigt glada för 
den stora order vi fått i Sim-
rishamn och jag ser den som 
en bekräftelse på att vi ligger 
långt fram både tekniskt, 
kunskaps- och resursmässigt. 
Metoden är mycket kost-
nadseffektiv jämfört med det 
traditionella sättet att gräva 

upp gamla ledningar och 
lägga ned nya. Dessutom 
skonas miljön genom mindre 
koldioxidutsläpp och i Sim-
rishamn finns också många 
skyddsvärda områden som 
inte påverkas negativt tack 
vare den schaktfria tekniken, 
säger Mattias Höglund.

Pollex erbjuder ett antal 
tjänster utöver den schakt-
fria tekniken. Företaget ren-
sar bort beläggningar i led-
ningar med egenutvecklade 
metoder, man hjälper till att 
lokalisera felkopplingar och 
anlitas även som rådgivare 
för att utforma underhålls-
planering. Mattias Höglund 
ser ändå schaktfri lednings-
förnyelse som något av före-
tagets framtida tillväxtmotor.

– Då det finns tusentals 
kilometer med åldrande led-
ningsnät hos landets kom-
muner är marknadspotenti-
alen stor. På sikt kommer vi 
att behöva utöka den nuva-
rande personalstyrkan, säger 
Mattias till lokaltidningen.

För närvarande arbetar 34 
personer på Pollex. Bara den 
senaste veckan har fyra nya 
medarbetare anställts.

– Min bedömning är att 
vi ska vara ett 50-tal perso-
ner 2017. Vi är ett expansivt 
företag som andas optimism 
inför framtiden, avslutar 
Mattias Höglund.

JONAS ANDERSSON Mattias Höglund, vd på Pollex, gläds åt den utveckling som Nödingeföretaget upplever just nu.

Mångmiljonorder till Pollex

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se
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ALE. I januari uppmätte 
ungdomsarbetslösheten 
i Ale 14,4 %.

Det är lägre än på 
flera år vid samma tid-
punkt, menar Andreas 
Witt, verksamhetschef 
för AME. 

Nyetableringar, som 
Coop Extra i Älvängen, 
skapar arbetstillfällen 
för unga.

Den minskade ungdomsar-
betslösheten hör delvis ihop 
med skolstarten för högsko-
lorna, då en del unga för-
svinner från statistiken då de 
börjar studera. 

– Nu börjar man också se 
tendenser som beror på för-
ändringar i befolkningsanta-
let. Antalet ungdomar är fär-
re nu än tidigare och om fem 
år kommer vi att se en rejäl 
minskning av 18-24-åringar. 
Det är en faktor till att ung-
domsarbetslösheten minskar 

i den gruppen, men nyeta-
bleringar som Klädkällaren 
och nu senast Coop Extra 
bidrar också, säger Andreas 
Witt.

Tobias Håkansson, bu-
tikschef för Coop Extra i Äl-
vängen fick omkring 500 an-
sökningar till de 43 platserna 

som skulle fyllas. 
Man anställde 39 nya 

medarbetare samt 4 intern-
värvningar. 21 av dessa var 
ungdomar mellan 18 och 24 
år.

– Vi har inte någon speci-
ell filosofi när det gäller att 
anställa ungdomar, utan det 

är kompetensen tillsammans 
med det personliga intrycket 
som är avgörande. Helhets-
intrycket är det viktigaste 
och sedan att vi fått många 
ungdomar beror på att det är 
många unga som söker den 
typen av arbete. 

JOHANNA ROOS

Skapar arbetstillfällen. Tobias 
Håkansson, butikschef för 
Coop Extra i Älvängen, berät-
tar att etableringen skapa-
de 43 arbetstillfällen, varav 
4 internvärvningar. 21 av de 
nyanställda var ungdomar 
mellan 18 och 24 år. 

Nyetableringar sätter unga i arbete ARBETSLÖSHET

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i januari 2014 i % (decem-
ber månad inom parantes)
Kungälv: 7,0 (7,2) 
Lerum: 10,0 (10,6)
Ale: 14,4 (15,5)
Lilla Edet: 20,5 (20,4)
Alingsås: 16,5 (16,6)
Göteborg: 14, 0 (14,6)
Hela riket: 16,6 (17,2)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
januari 2014 i % (december 
månad inom parantes)
Kungälv 3,6 (3,7) 
Lerum: 3,8 (3,8)
Ale: 6,3 (6,3)
Lilla Edet: 8,5 (8,6)
Alingsås: 7,7 (7,6)
Göteborg: 9,2 (9,4)
Hela riket: 8,6 (8,6)

Du har bostaden  
vi har köparna.
svenskfast.se/viharkoparna

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 kr/bud. TOMT 2 700
kvm. EP 123 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Paradisvägen 105. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 148 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 897 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Jonsvägen 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 690 000 kr/bud. TOMT 996 kvm.
EP D. VISAS Ring för tidsbokning. Blåklintsvägen 3. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SURTE 4 rok, 102 + 64 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 689 kvm.
EP 77 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Enekullevägen 14. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NOL 6 rok, 174 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 201 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 21. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 15 kvm
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PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 075 kr/månad. Inkl
värme, vatten och IP-telefoni.. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 8 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 56 kvm

S
M
S
:A

4
9
4
7
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 1 571 kr/månad. Inkl P
plats med el-stolpe. VISAS Ring för tidsbokning.
Idrottsvägen 10 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 1 rok, 27 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/
månad. EP 139 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Granhäcksvägen 18. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 280 000 kr/bud. TOMT 509 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Kaprifolgången 6. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 7 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 200 000 kr/bud. TOMT 884 kvm.
VISAS Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 1. ALE
Niclas 0303-74 90 07 Monica 0303-749003.

ALE BOHUS 5 rok, 175 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. TOMT 172 kvm .
EP E. VISAS Ring för tidsbokning. Kyrkbacken 18. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 110 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

ALE. Innan årsskiftet 
passerade Ale kommun 
28 000 invånare. 

Det 31 december 
räknades aleborna till 
28 074, vilket är en ök-
ning med 232 personer 
under 2013.

Dock ökade inte befolkning-
en i den utsträckningen som 
man beräknat. Ökningen 
med 232 personer motsva-
rar 0,83 %, vilket var något 
lägre än fjolårets ökning på 
0,96 % och betydligt lägre 
än målen i verksamhetspla-
nen för 2014 på 1,5 %. 

Under 2013 hade Ale ett 
positivt födelseöverskott på 
99 personer och flyttnings-
nettot låg på 133 personer.

Genomsnittet för Göte-
borgsregionen hamnade på 
1,10 %. Samtliga GR-kom-
muner ökade sin befolkning 
under 2013 och Lilla Edet 
sticker ut med en befolk-
ningsökning på 1,98 %. 

JOHANNA ROOS

Aleborna 
har passerat 
28 000



VECKA 09         NUMMER 08|16

ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88 Tel 0303-74 60 85  Öppet: Måndag-fredag 07–18 Lördag 10–14

TAPETVECKOR
rabatt på massor av tapeter!

Björn Borg, vår ambassadör!

ALLTID PÅ TAPETEN

Investera i din bostad. 

Den enda investering som 

betalar sig direkt. Börja

med att dekorera dina

väggar med spännande

mönster och vackra färger.

Välkommen! 

Erbjudandet gäller 26 feb-8 mars

Ale kommun fanns representerade i debatten om den planerade 
nya Hisingsbron. Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, sågade förslaget om ett broalternativ lägre 
höjd än dagens. Samma åsikt är Surte Hamns Anders Sporre 
(nedan) som också medverkade.

GÖTEBORG. En ny, men 
lägre bro som alternativ 
till dagens Göta älvbro.

Det förslaget sågar 
både Ale kommun och 
rederiföreträdare.

– Det kommer aldrig 
att fungera varken för 
sjöfarten eller kollek-
tivtrafiken, säger Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande i Ale.

Han var en av sex deltaga-
re i en debatt som avsluta-
de ett broseminarium som 
branschföreningen Swedoce-
an arrangerade på Chalmers, 
Lindholmen Science Park, i 
onsdags. Precis som många 
andra ser han förslaget som 
Göteborgs stad förespråkar, 
en lägre bro med bara 13 
meters segelfri höjd, som ett 
hinder för sjöfarten och ett 
kommande problem även för 
kollektivtrafiken.

– Det blir ett mindre kaos 
vid varje broöppning. Dis-
kussionen om brohöjd känns 
vansinnig, då det enda rät-
ta alternativet är att bygga 
en tunnel. Om den kostar 2 
eller 4 miljarder är ointres-
sant. Det ska ändå slås ut på 
minst 100 år. Vi får inte göra 
investeringar som begränsar 

Göteborgsregionens fram-
tid. Tvärtom, vi måste bygga 
för framtiden, menade Jan A 
Pressfeldt som också påvisade 
de neagtiva konsekvenserna 
av att flytta godstransporter-
na från sjöfarten till vägarna.

Samma åsikt delades av 
flera talare. En av dem var 
Surte Åkeris Anders Spor-
re, som bland annat driver 
Surte Hamn och som riskerar 
att drabbas hårt av en lägre 
brohöjd.

– Så länge bron öppnas när 
fartygen kommer är det inga 
problem, men vad händer om 
förutsättningarna förändras? 
Kommer inte lasten fram i tid 
kan kostnaderna rusa i höjden 
och marginalerna är redan 
mycket små. Kollektivtrafiken 
kommer få problem varför 
det inte är omöjligt att tro att 
Göteborgs politiker kommer 
att ompröva löftet gällande 
antalet broöppningar för sjö-
farten.

Kräver utrymme
Johan Nyhus (S), Trafik-
nämndens ordförande i Göte-
borg, stod i fokus under hela 
seminariet och argumentera-
de så gott han kunde för för-
slaget om en lägre bro.

– En högre bro kräver 
större utrymme för på- och 
avkörningsramper. Det kan 
varken ni eller jag göra nå-
got åt. Denna mark knackar 
många företag på dörren för 
att få köpa och investera i nya 

arbetsplatser. Stjälper ni detta 
förslag, motar ni upp till 5000 
nya, sa Nyhus och tillade:

– Beslutet att förorda en 
lågbro grundar sig också på 
att Västtrafik godtagit att 
kollektivtrafiken klarar av att 
samsas med Sjöfarten och 
dess broöppningar.

För att tillgodose sjöfar-
tens behov har ett avtalsför-
slag tagits fram beträffande 
hur broöppningar ska äga 
rum. Göteborgs stad har un-
dertecknat det, Trafikverket 
och Regionstyrelsen likaså. 
Sjöfarten som har drivit frå-
gan är inte ens en part i avta-
let. Avtalet reglerar bland an-
nat att inga broöppningar får 
ske mellan kl 06-09 och 15-18 
vardagar.

– Utan att vara särskilt ju-
ridiskt kunnig kan jag säga att 
det avtalet är inte vatten värt. 
Det framgår till exempel inte 
vad som händer om någon 
part bryter mot avtalet. Det 
här är ett stort beslut som 
rör hela Vänernregionen och 
bara i Ale har vi fyra kom-
mersiella hamnar. De är helt 
beroende av att det går att 
passera Göteborg, betonade 
Jan A Pressfeldt.

Två studenter från ingen-
jörsprogrammet på Chalmers 
Tekniska högskola menade 
också att den bästa – och enda 
lösningen för både sjöfarten 
och kollektivtrafiken – är en 
tunnel.

NYA HISINGSBRON

Bakgrund: Göta älvbron har 
tjänat ut och en renovering 
är utesluten enligt expertis.
Klar: 2021.
Kostnad: Budgeterad till 3,5 
miljarder inklusive anslut-
ningar och nedsänkning av 
E45. Västsvenska paketet 
bidrar med 2 miljarder.
Segelfri höjd: 13 meter, idag 
18,3 meter.
Broöppning: Ska enligt ett 
avtal mellan Göteborgs stad, 
Regionen och Trafikverket 
ske 18 ggr/dygn men ej 
under rusningstid.

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

Nya Hisingsbron sågades
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Björn Borg, vår ambassadör!

ALLTID PÅ TAPETEN

Investera i din bostad. 

Den enda investering som 

betalar sig direkt. Börja

med att dekorera dina

väggar med spännande

mönster och vackra färger.

Välkommen! 

Erbjudandet gäller 26 feb-8 mars

Ale kommun fanns representerade i debatten om den planerade 
nya Hisingsbron. Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, sågade förslaget om ett broalternativ lägre 
höjd än dagens. Samma åsikt är Surte Hamns Anders Sporre 
(nedan) som också medverkade.

GÖTEBORG. En ny, men 
lägre bro som alternativ 
till dagens Göta älvbro.

Det förslaget sågar 
både Ale kommun och 
rederiföreträdare.

– Det kommer aldrig 
att fungera varken för 
sjöfarten eller kollek-
tivtrafiken, säger Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande i Ale.

Han var en av sex deltaga-
re i en debatt som avsluta-
de ett broseminarium som 
branschföreningen Swedoce-
an arrangerade på Chalmers, 
Lindholmen Science Park, i 
onsdags. Precis som många 
andra ser han förslaget som 
Göteborgs stad förespråkar, 
en lägre bro med bara 13 
meters segelfri höjd, som ett 
hinder för sjöfarten och ett 
kommande problem även för 
kollektivtrafiken.

– Det blir ett mindre kaos 
vid varje broöppning. Dis-
kussionen om brohöjd känns 
vansinnig, då det enda rät-
ta alternativet är att bygga 
en tunnel. Om den kostar 2 
eller 4 miljarder är ointres-
sant. Det ska ändå slås ut på 
minst 100 år. Vi får inte göra 
investeringar som begränsar 

Göteborgsregionens fram-
tid. Tvärtom, vi måste bygga 
för framtiden, menade Jan A 
Pressfeldt som också påvisade 
de neagtiva konsekvenserna 
av att flytta godstransporter-
na från sjöfarten till vägarna.

Samma åsikt delades av 
flera talare. En av dem var 
Surte Åkeris Anders Spor-
re, som bland annat driver 
Surte Hamn och som riskerar 
att drabbas hårt av en lägre 
brohöjd.

– Så länge bron öppnas när 
fartygen kommer är det inga 
problem, men vad händer om 
förutsättningarna förändras? 
Kommer inte lasten fram i tid 
kan kostnaderna rusa i höjden 
och marginalerna är redan 
mycket små. Kollektivtrafiken 
kommer få problem varför 
det inte är omöjligt att tro att 
Göteborgs politiker kommer 
att ompröva löftet gällande 
antalet broöppningar för sjö-
farten.

Kräver utrymme
Johan Nyhus (S), Trafik-
nämndens ordförande i Göte-
borg, stod i fokus under hela 
seminariet och argumentera-
de så gott han kunde för för-
slaget om en lägre bro.

– En högre bro kräver 
större utrymme för på- och 
avkörningsramper. Det kan 
varken ni eller jag göra nå-
got åt. Denna mark knackar 
många företag på dörren för 
att få köpa och investera i nya 

arbetsplatser. Stjälper ni detta 
förslag, motar ni upp till 5000 
nya, sa Nyhus och tillade:

– Beslutet att förorda en 
lågbro grundar sig också på 
att Västtrafik godtagit att 
kollektivtrafiken klarar av att 
samsas med Sjöfarten och 
dess broöppningar.

För att tillgodose sjöfar-
tens behov har ett avtalsför-
slag tagits fram beträffande 
hur broöppningar ska äga 
rum. Göteborgs stad har un-
dertecknat det, Trafikverket 
och Regionstyrelsen likaså. 
Sjöfarten som har drivit frå-
gan är inte ens en part i avta-
let. Avtalet reglerar bland an-
nat att inga broöppningar får 
ske mellan kl 06-09 och 15-18 
vardagar.

– Utan att vara särskilt ju-
ridiskt kunnig kan jag säga att 
det avtalet är inte vatten värt. 
Det framgår till exempel inte 
vad som händer om någon 
part bryter mot avtalet. Det 
här är ett stort beslut som 
rör hela Vänernregionen och 
bara i Ale har vi fyra kom-
mersiella hamnar. De är helt 
beroende av att det går att 
passera Göteborg, betonade 
Jan A Pressfeldt.

Två studenter från ingen-
jörsprogrammet på Chalmers 
Tekniska högskola menade 
också att den bästa – och enda 
lösningen för både sjöfarten 
och kollektivtrafiken – är en 
tunnel.

NYA HISINGSBRON

Bakgrund: Göta älvbron har 
tjänat ut och en renovering 
är utesluten enligt expertis.
Klar: 2021.
Kostnad: Budgeterad till 3,5 
miljarder inklusive anslut-
ningar och nedsänkning av 
E45. Västsvenska paketet 
bidrar med 2 miljarder.
Segelfri höjd: 13 meter, idag 
18,3 meter.
Broöppning: Ska enligt ett 
avtal mellan Göteborgs stad, 
Regionen och Trafikverket 
ske 18 ggr/dygn men ej 
under rusningstid.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Allt från mindre jobb och  
servicearbeten för privat-
personer och företag till  
större underentreprenader 
och totalentreprenader. 

Vi hjälper till med ROT-avdrag!

VI UTFÖR ALLT INOM 
BYGGNADSPLÅTSLAGERI!

FÖRETAG 
OCH

PRIVAT

 

BRF SKOGSLYCKAN 
KRONOGÅRDEN I ÄLVÄNGENETT STORT LIV I MINDRE SKALA

facebook.com/brfskogslyckan

Nybyggda villor 
från 1.975.000:-
På söndag säljstartar vi 28 fristående 
bostadsrättsvillor i Kronogården, ett 
helt nytt område i Älvängen! 

Här bor du på en lugn återvändsgata med 
egen carport, lättskött trädgård och skogen 
som närmsta granne. Välj mellan två hustyper; 
välplanerade Villa Viola på 101 m2 och flexibla 
Villa Ljunga på 120 m2 . 

Flera skolor och förskolor ligger nära, likaså Äl-
vängen centrum och pendelstationen. Här vän-
tar ett liv där vardagslogistiken är enkel och ger 
plats för det viktigaste! 

Säljstart
     2 mars!

Säljstart: Söndag 2/3 kl. 13-14
Adress: Visningsbod i Kronogården
Storlek: 101 m2 och 120 m2

Fast pris: Från 1 975 000 kr 
Avgift/mån: Från 4 850 kr
Kontakt: 0702-33 32 33
fredrik.hellberg@lansforsakringar.se

ALE/LILLA EDET. Vid 
årsskiftet gjordes för-
ändringar i Västtrafiks 
trafikplan, då ett antal 
busslinjer som även 
berör Ale och Lilla Edets 
kommun reducerades. 

Anledningen är för få 
resenärer i förhållande 
till kostnaden. 

Bor du i Grönnäs och ska 
åka hem från Göteborg en 
lördagskväll med kollektiv-
trafiken kan du senast ta pen-
deltåget som går 19:20 från 
centralstationen. Därefter 
måste du vänta i 33 minuter 
på Älvängens resecentrum 
på buss 421. 

– Jag förstår inte hur vi 
ska kunna åka kollektivt när 

det inte går några bussar. 
När mina barn ska hem får 
jag alltid komma och häm-
ta dem i Älvängen eftersom 
sista bussen hem på lördagar 
går 20:20. Innan kunde vi 
åka 600-bussen hela vägen 
från Götborg mitt i natten, 
men nu går det inte att kom-
ma hem alls en lördagskväll 
och det är nästan lika illa på 
fredagar. Vi är verkligen inte 
nöjda med hur det blev, sä-
ger en upprörd grönnäsbo 
till Alekuriren. 

Grönnäs är bara ett av 
de ställen där busslinjerna 
bantats ner. När Västtrafik 
tvingas möta besparingskrav 
är det linjerna med lägst 
antal registrerade resenärer 
som ryker. 

Jens Holmberg, pressin-

formatör på Västtrafik, skri-
ver i ett mail till lokaltid-
ningen: ”När det gäller linje 
421 (Trollhättan – Lilla Edet 
– Lödöse – Älvängen) har den 
tidsanpassats till nya tågtider i 
Lödöse. Den har också anpas-
sats till hur många som reser 
med busslinjen, vilket innebur-
it bland annat reducerat ut-
bud både lördag och söndag på 
grund av lågt resande helgtid, 
vilket främst påverkar fritids-
resande. (…) De som drabbas 
av det reducerade utbudet är 
främst arbetspendlare till Troll-
hättan. ”

De busslinjer som berörs 
av förändringarna i Västtra-
fiks trafikplan är i princip 
samtliga: 414, 415, 431, 433, 
421, 423, 424, 425, 434. 

JOHANNA ROOS

Fritidsresandet drabbas mest. Busslinje 421 har bantats ner till följd av för få antal resande.

– Missnöje över indragna busslinjer

”Sista bussen
 går 20:20”
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HÄLJERED. Äskas pröv-
ning har fått sin efter-
följare.

Ale Teatersällskap 
håller som bäst på att 
repa in ett nytt viking-
aspel.

Premiär blir det på 
Ale Vikingagård freda-
gen den 9 maj.

Den som trodde att Äska 
var död får nu motsatsen 
bevisad. Hon har bara blivit 
äldre, men kommer att dyka 
upp när publiken hälsas väl-
kommen till ett nytt viking-

aspel i Häljered senare i vår. 
Äskas belöning är titeln på 
den fristående fortsättning-
en där huvudpersonens livs-
historia kommer att återges 
och där vi får reda på varför 
hon är som hon är.

– Äskas prövning hade sin 
urpremiär i augusti 2006. 
Det blev en braksuccé den 
sensommaren. Vi gjorde yt-
terligare ett antal föreställ-
ningar året därpå, men då 
hade vi vädrets makter emot 
oss. Totalt blev det ett drygt 
20-tal framträdanden här på 
vikingagården, berättar ma-
nusförfattare och tillika re-
gissör Tina Friis Hallberg.

Då som nu har Thomas 
Sundsmyr ett finger med 
i spelet. Båda gångerna är 
det han som har uppmanat 
Tina Friis Hallberg att fatta 
pennan och ta fram manus-
blocket.

– Man kan väl säga att 
Thomas är Äskas pappa. 
Första gången vet jag att vi 
åkte på studieresa till Dan-
mark för att få inspiration. 
Jag hade aldrig skrivit något 
vikingaspel tidigare och vis-
ste inte vad det handlade om. 
När vi kom fram regnade 
föreställningen bort och det 
blev till att köpa en film med 
sig hem. Det var bara döda, 
döda och döda. Jag sade till 
Thomas att jag inte kan skri-
va något så dåligt om bara 
slagsmål och ond bråd död, 
berättar Tina.

– Det var när jag var ute 
och gick i skogen som Äska 
föddes. Plötsligt fanns hon 
där och jag började få reda 
på saker. Historien kom i 
huvudet på mig, gården och 
människorna, tragik och ko-
mik, kärlek och hat. Jag fyll-
de två kollegieblock.

Därefter har det gått ett 
antal år, men när Thomas 
Sundsmyr återigen ställde 
frågan om hon inte kunde 
författa ett vikingaspel var 
Tina inte särskilt svåröver-
talad.

– Thomas drev ett Le-
aderprojekt och förklarade 
att jag hade tre månader på 
mig att skriva en ny teater. 
Så fick det bli. Det föddes ju 
en massa barn förra gången, 
som vuxit upp och skaffat 
sig egna liv. Det hände sa-
ker i världen, inte minst här 

i Norden som jag vill berätta 
om.

Behöver man ha sett 
Äskas prövning för att för-
stå den här historien?

– Nej, det är en fristående 
efterföljare. Vissa karaktärer 
lever dock vidare, som tidi-
gare publik kommer att kän-
na igen.

Repetitionerna är i full 
gång. Två kvällar i veckan, 
måndag och onsdag, träf-
fas ensemblen i Skepplanda 
bygdegård.

– Det är Ale Teatersäll-
skap som står bakom pro-
jektet. Delar av det gamla 
gardet finns kvar, men vi har 
också föryngrat. Dessutom 
har vi stor hjälp av Pelarte-
atern samt skådespelare från 
Ljudaborg i Lödöse, förkla-
rar Tina Friis Hallberg som 
också öppnar dörren för fler 
aktörer.

– Precis som förra gång-
en behöver vi statister som 
inte har några talroller. De 
som är intresserade får gärna 
höra av sig till mig. Vi saknar 
också en kvinnlig skådespe-
lare.

Hur är känslan just nu?
– Den är bra! Det är väl-

digt duktiga skådespela-

re. Jag har redan haft flera 
lyckostunder när scener har 
blivit exakt så jag hade före-
ställt mig dem i huvudet, ja 
till och med bättre.

När flyttar ni till Ale 
Vikingagård?

– Så fort vädret tillåter 
och det blir ljusa kvällar.

Ale vikingamarknad äger 
rum helgen 3-4 maj och fö-
regår alltså årets teaterspel. 
Totalt är det inplanerat tio 
föreställningar.

JONAS ANDERSSON

Ett tack ska riktas till dig, 
Barbro Hertz, för ditt 
initiativ att anordna resan 
till Aeroseum (före detta F9) 
som vi for iväg till, tisdagen 
den 18 februari. Det kom 
medlemmar från samtliga 
PRO-avdelningar i Ale, 
vilket var glädjande. Att din 
iver, om utökat samarbete, 
kommer att ge resultat fram-
över är jag övertygad om.

Guiden som tog hand om 
oss gav en samlad bild av ut-
vecklingen och förhållanden 
under de så kallade ”kalla 
krigets dagar”. Då några av 
oss fullgjort vår värnplikt på 

F9 var det naturligtvis lite 
nostalgi som vi fick ta del av.

Barbro fick sätta sig vid 
spakarna på en ”avklädd kop-
ter” och guiden berättade, 
att kan man spela piano så 
kan man också flyga en ”kop-
ter”. Då jag själv har en liten 
”kopter” som jag inte kunnat 
bemästra på ett tillförlitligt 
sätt kändes det bra att få en 
förklaring till orsaken. Jag 
kan inte spela piano, tyvärr.

Efter guidning, fika och 
egen vandring bland planen 
var det åter hemfärd, i reg-
net, tillbaka till Ale. 

Medresenär Rune Dahl

Far och flyg med PRO Äska lever vidare

Äskas prövning, som hade urpremiär i augusti 2006 blev en 
succé. Nu kommer efterföljaren. Barbro Oskarsson och Göran 
Antonsson kommer att finnas med bland skådespelarna även 
denna gång.

Tina Friis Hallberg har gjort 
manus och regi till Äskas be-
löning.

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

C 220 CDI Sedan Avantgarde

299.900 KR

9.900KR

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

20st

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

3.645:- Månadkostnad*

HISINGS KÄRRA   
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18

(UNDER ANGEREDSBRON, AVFART 81) 
Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27

08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00
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Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

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

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.
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det han som har uppmanat 
Tina Friis Hallberg att fatta 
pennan och ta fram manus-
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– Man kan väl säga att 
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Första gången vet jag att vi 
åkte på studieresa till Dan-
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Jag hade aldrig skrivit något 
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ste inte vad det handlade om. 
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va något så dåligt om bara 
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– Det var när jag var ute 
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föddes. Plötsligt fanns hon 
där och jag började få reda 
på saker. Historien kom i 
huvudet på mig, gården och 
människorna, tragik och ko-
mik, kärlek och hat. Jag fyll-
de två kollegieblock.

Därefter har det gått ett 
antal år, men när Thomas 
Sundsmyr återigen ställde 
frågan om hon inte kunde 
författa ett vikingaspel var 
Tina inte särskilt svåröver-
talad.

– Thomas drev ett Le-
aderprojekt och förklarade 
att jag hade tre månader på 
mig att skriva en ny teater. 
Så fick det bli. Det föddes ju 
en massa barn förra gången, 
som vuxit upp och skaffat 
sig egna liv. Det hände sa-
ker i världen, inte minst här 

i Norden som jag vill berätta 
om.

Behöver man ha sett 
Äskas prövning för att för-
stå den här historien?

– Nej, det är en fristående 
efterföljare. Vissa karaktärer 
lever dock vidare, som tidi-
gare publik kommer att kän-
na igen.
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måndag och onsdag, träf-
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bygdegård.
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skap som står bakom pro-
jektet. Delar av det gamla 
gardet finns kvar, men vi har 
också föryngrat. Dessutom 
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lare.
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– Den är bra! Det är väl-
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re. Jag har redan haft flera 
lyckostunder när scener har 
blivit exakt så jag hade före-
ställt mig dem i huvudet, ja 
till och med bättre.

När flyttar ni till Ale 
Vikingagård?

– Så fort vädret tillåter 
och det blir ljusa kvällar.

Ale vikingamarknad äger 
rum helgen 3-4 maj och fö-
regår alltså årets teaterspel. 
Totalt är det inplanerat tio 
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Barbro Hertz, för ditt 
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till Aeroseum (före detta F9) 
som vi for iväg till, tisdagen 
den 18 februari. Det kom 
medlemmar från samtliga 
PRO-avdelningar i Ale, 
vilket var glädjande. Att din 
iver, om utökat samarbete, 
kommer att ge resultat fram-
över är jag övertygad om.

Guiden som tog hand om 
oss gav en samlad bild av ut-
vecklingen och förhållanden 
under de så kallade ”kalla 
krigets dagar”. Då några av 
oss fullgjort vår värnplikt på 

F9 var det naturligtvis lite 
nostalgi som vi fick ta del av.

Barbro fick sätta sig vid 
spakarna på en ”avklädd kop-
ter” och guiden berättade, 
att kan man spela piano så 
kan man också flyga en ”kop-
ter”. Då jag själv har en liten 
”kopter” som jag inte kunnat 
bemästra på ett tillförlitligt 
sätt kändes det bra att få en 
förklaring till orsaken. Jag 
kan inte spela piano, tyvärr.

Efter guidning, fika och 
egen vandring bland planen 
var det åter hemfärd, i reg-
net, tillbaka till Ale. 
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Far och flyg med PRO Äska lever vidare

Äskas prövning, som hade urpremiär i augusti 2006 blev en 
succé. Nu kommer efterföljaren. Barbro Oskarsson och Göran 
Antonsson kommer att finnas med bland skådespelarna även 
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ORREKULLA INDUSTRIGATA 18
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Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27
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Nu 169 900 kr. 
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Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

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

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:- Gäller t o m 31/3

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

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

Mitsubishi köper man hos

Ett inlägg betyder så mycket!

ALLT
hänger
IHOP!

Har du ont och inte riktigt 
vet varför? Felställningar i 
fötterna kan skapa smärtor 
på ställen man minst kan ana.
Kom in till oss så kontrollerar 
vi din fot/benställning och ser 
vad vi kan göra för DIG.
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NÖDINGE.  Ale har 
begåvats med ett nytt 
band, The Angels.

Kärnan består av 
trummisen Jörgen 
Hansson och vokalisten 
Frida Schneider.

Tisdag 13 maj blir det 
scendebut när Spotlight 
arrangeras med talang-
er från daglig verksam-
het.
Sikta mot stjärnorna var 
ett årligt återkommande 
arrangemang, där de med-
verkande från kommunens 
dagliga verksamheter bjöd 
på storslagen underhållning. 
Nu har det varit ett uppehåll 
och suget efter något nytt är 
påtagligt. När Mediaverkstan 
flyttade in i Ale gymnasium 
utköades samarbetet med 
Ale Fritid och de resurser 
som finns tillgängliga i Ale 
gymnasium har öppnat nya 
dörrar.

– Det finns behov av att 
få visa upp vad man kan och 
våra diskussioner har till slut 
landat i ”Spotlight”. Det blir 
en kväll där medverkande får 
chansen att uppträda på sto-
ra scenen, men det kommer 
också vara möjligt att ställa ut 
alster som man kanske till ex-

empel har målat, säger David 
Rydén.

Jörgen Hansson och Frida 
Schneider på Mediaverkstan 
har ett brinnande intresse för 
sång och musik. Nu har de 
bildat bandet The Angels och 
repeterar redan flitigt.

– Jag ser mycket fram mot 
arrangemanget. Att sjunga 
är mitt liv och att få göra det 
ihop med Jörgen känns fan-
tastiskt. Han är inte bara en 

duktig musiker, utan körar 
också väldigt bra, berättar 
Frida.

– Jag har spelat mycket 
keyboard, men i The Angels 
tar jag hand om trummorna. 
Vi kommer främst att repa in 
ett antal covers, det är det pu-
bliken gillar mest, säger Jör-
gen Hansson.

Spotlight ska ge fler ung-
domar i kommunen en chans 

att synas och Frida drömmer 
redan om en fortsättning.

– Helst skulle jag vilja att 
vårt band får chansen att 
uppträda på Ale Torg. Att få 
spela inför en riktigt stor pu-
blik och visa vad vi kan hade 
varit suveränt, menar hon.

Ett första informations-
brev har nu gått ut till alla 
som finns inom daglig verk-
samhet. Tanken är att väcka 
ett intresse för att senare 

samla ihop alla förslag som 
kommit upp. Exakt vad Spot-
ligh kommer att innehålla är 
som sagt ännu inte bestämt.

– Nej, det är upp till del-
tagarna, men vi hoppas på en 
ordentlig bredd både på och 
utanför scen, säger David 
Rydén.

Ale Fritid är med och stöt-
tar arbetet.

– Det finns mycket spän-

nande teknik i huset. Möjlig-
heterna att repetera är goda 
och vi försöker hjälpa till 
med det vi kan. Tanken är att 
fortsätta utveckla samarbetet 
mellan Ale Fritid och daglig 
verksamhet, säger fritidsleda-
re Jonas Ekstrand och skick-
ar samtidigt ut en förfrågan.

– Vi söker just nu en kon-
ferencier som kan hålla ihop 
trådarna och presentera våra 
medverkande. Det är bara att 
höra av sig om man är intres-
serad eller har förslag på en 
lämplig person.

Det är knappt tre måna-
der kvar och för att komma 
väl förberedda till Spot-
light-eventet kommer de 
som vill att få chans att öva 
under ”arbetstid”.

– I den mån det är möj-
ligt att kombinera med det 
dagliga arbetet kommer vi 
att stötta även dagtid. Det 
får växa fram. Vad vi vet idag 
är att de som ska uppträda 
kommer att få chansen till 
ett genrep dagen innan. När 
vi körde Sikta mot stjärnorna 
var publikintresset mycket 
stort och denna gång kom-
mer vi nog att ha förköp för 
att de som kommer verkligen 
ska veta att de får plats.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Spotlight ska få fler i rampljuset

Snart i rampljuset. Spotlight är arbetsnamnet på ett nytt kulturevenemang med deltagare från daglig verksamhet. Här ses Fernando 
Caceres, Angelica Andersson, Jonas Ekstrand, Jörgen Hansson, Frida Schneider och David Rydén.
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Måndag-fredag

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

ÖPPET MÅN TILL FRE 10–18  LÖR 10–15 
VÄSTRAG. 59 I KUNGÄLV  0303-106 19  JEANETTEOCO.SE

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

Då är det här kameran för dig!
LUMIX SZ1

1 390:-
inkl väska &  
minneskort

Jämför gärna våra 

priser med de  

stora aktörerna.

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

Gå in på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev 

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

LUMIX SZ1
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KVÄLLSÖPPET MED GULDKANT I KUNGÄLVS CENTRUM!

Kungälvs centrumbutiker håller extra öppet till kl. 20.00 för Dig! entttrumbbbutititikkker håhåhååååååhåhålllllllllllllleerer e ttxtra öööpp ttet tttililillll klklkl. 202020 00.00

Torsdag 27 februari

ÖPPET MEE

Kl.18 -20

22 mars
Kungälv goes Camden Market

Kommande 
event!

Nytt i butiken       ADA FASHION KOLLEKTION

VÅRENS TRENDIGA, SNYGGA, SKÖNA JEANS

Till henne 
NYDJ, TONI, TESTY, OUI, PARA MI

Till honom 
MEYER, SUNWILL, MAC, BOXER

LAGERRENSNING 
D

1/2 PRISET

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

Facebook

SE Optik
En riktigt bra garageportsaffär

Kontakta oss redan NU för  
kostnadsfritt hembesök!

E-post: kungalv@crawfordcenter.com 
www.crawfordcenter.se

* gäller vid köp av portmodell g60 & Satin samt så långt lagret räcker, dock längst t.o.m 31 mars 2014.

Portmotor på köpet!

Köp en valfri, ny, säker och välisolerad garageport ur 
Crawfords g60- & Satin-serie inkl montage så får du en 

portöppnare Crawford Magic med fjärrkontroll 

UTAN EXTRA KOSTNAD!*
   

(värde ca 4 450:–)

Köp ny g60-  

eller Satinport 

inkl montage - 

du får motorn  

på köpet!*

 Utnyttja ROT-avdraget! 

K A M P A N J 
1-31 mars!

CC Gbg Nord 
Bultgatan 13 B, Rollsbo 
Telnr 0303-542 50

Trädgårdsgatan 24
442 30 Kungälv
Tel: 0303-174 00

(mittemot Hälsö Fisk)www.seoptik.se
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Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se 

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserna gäller 24/2–2/3 2014.

Kungälv

FRYSTA 
KYCKLINGKLUBBOR
Lagerbergs. 1 kg. Jfr pris 15:–/kg. Max 2 köp/hushåll. 
Priset gäller vid ICA Självscanning. Ord pris 24:95/frp.

/frp

Veckans
självscanningspris

BLANDFÄRS
Skövde slakteri. Ursprung Sverige. Ca 1800 g.

Fetthalt 20%. Jfr pris 39:95/kg.
Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 54:95/kg.

/kg

Spara /kg

ENTRECOTE/RYGGBIFF
 ICA. Ursprung Sverige.   Ca 900 g.   

I bit. Mittdelskött av nöt.      
Ord pris 189:–/kg.

/kg

Spara /kg

/st

RYNKEBY JUICE  
Arla. 1,75 liter.
 Jfr pris 5:71/liter.
Max 2 köp/hushåll. 
Ord pris 16:95/st.

Spara /st

Spara /frp

/frp

TOALETT-/
HUSHÅLLSPAPPER  
ICA. 6-/4-pack. Jfr pris 22:46–27:17/kg.
Max 2 köp/hushåll. Ord pris 23:95/frp.

Spara /frp

KÖRSBÄRSTOMATER
ICA. 250 g. Ursprung Spanien/Ma.
Jfr pris 20:–/kg. Max 2 köp/hushåll.

Ord pris 11:95/frp.

/ask

Spara /frp
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Din auktoriserade 
Citroën och Nissan

Verkstad

Fullserviceanläggning
AC-service på alla bilmärken

Ekonomiservice på äldre bilar
Vi släcker tvåor från besiktningen

Fri lånebil vid service

Solbräckegatan 25  Verkstad: Vard 7 -17  0303- 20 94 30   www.hurtigsbil.se

Har du varit hos oss?
Vi har möbler, mattor ,lampor, gardinstänger, presenter m.m.

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 
Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Prcstvcgen 105, Kareby, Kungclv  Tel: 0303-22 20 01 
www.karebybil.se  Uppet: Vardagar 10-18, lurdagar 11-15

kia.com

Erbjudandet gcller t.o.m. 31/3 2014 eller sd ldngt lagret rccker och kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och 
gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukning blandad kurning samt CO2-utslcpp: Picanto 4,2-5,3 l/100 km 
samt 99-125 g/km och Rio 5,1 l/100 km samt 119 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Bilarna pd bilden 
kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

 KOMFORT-
PAKET INGDR 

VCRDE 
10.000 KR

KAMPANJPRIS 119.900 KR
ORD. PRIS 135.900 KR
Komfortpaket ingdr, vcrde 10.000 kr

EDITION KOMFORTEDITION

KAMPANJPRIS 99.900 KR
ORD. PRIS 110.900 KR

Nu har vi gett Kia Rio och Picanto extra mycket utrustning. Eller vad 
scgs om vcrmedcmpande rutor, fcrddator och USB-ingdng fur musik-
spelare eller smartphone. Sjclvklart ingdr hela 7 drs nybilsgaranti frdn 
fabrik. Vclkommen in pd en provkurning.

Tvd storheter 
i  smdbilsklassen!

Rymlighet, komfort och smarta lusningar

NÖDINGE. McDonalds på 
Ale Torg bygger ut för 
att öka effektiviteten, 
bland annat genom fler 
drive-in-kassor. 

Arbetet planeras bli 
färdigt under första 
veckan i april. 

Lagom till första vårso-
len kommer aleborna att 
välkomnas till en utbyggd 
hamburgerrestaurang på Ale 
Torg. Syftet är att öka kapa-
citeten och effektiviteten. 

Magnus Eriksson, fastig-
hetskonsult på Svenska Mc-
Donalds skriver i ett mail:

”För att öka restaurangens 
kapacitet utför vi: Utbygg-
nad av lager (kyl och frys), 
kapacitetshöjning avseende 
kassa och Drive Thru 2 (fler 
kassor) samt effektivisering av 
kökslayout för att kunna få in 

mer utrustning.”
Det är inte bara McDo-

nalds som just nu liknar en 
byggarbetsplats. Vintern har 
gått hårt åt parkeringsplatsen 
på Ale Torg och förargade 
bilister tvingas väja för stora 
hålor i asfalten. Fastighetsä-
garen Balder är underrättade 

och Magnus Andersson, 
förvaltningsansvarig, skriver: 
”Hålen åtgärdas inom kort un-
der förutsättning att vädret är 
gynnsamt, det uppstår tyvärr 
alltid hålor under vinterperio-
den och dessa lagas alltid så fort 
det är möjligt.”

JOHANNA ROOS

 McDonalds på Ale Torg ska bland annat få fler drive-in- 
 kassor, som ska stå klara i början av april.  

Fastighetsägaren Balder är informerad om de stora hålorna i as-
falten på Ale Torgs parkering.

McDonalds bygger ut – och hålor
på parkeringen åtgärdas inom kort
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LÖDÖSE. På torsdag 
kväll vet vi svaret.

Då fattar Utbildnings-
nämnden beslut om 
framtiden för Ting-
bergsskolans högstadi-
um.

– Skulle det bli ett 
negativt besked så 
kommer vi att överkla-
ga till förvaltningsrät-
ten, säger Anna Chorell 
som ingår i den föräld-
ragrupp som bildats för 
att rädda Tingbergssko-
lans högstadium.

Det är otvivelaktigt den he-
taste frågan i kommunen just 
nu. Ska Tingbergsskolans 
högstadium få vara kvar eller 
läggas ner?

– Vi hoppas naturligtvis 
att politikerna tar sitt förnuft 
till fånga och låter högstadiet 
få vara kvar. Annars vore det 
förödande för utvecklingen 
av den södra kommundelen, 
säger Anna Chorell.

Centerpartiets gruppleda-
re Julia Färjhage fick inget 
gehör för sin interpellation, 
som var ställd till Kom-
munstyrelsens ordförande 

Ingemar Ottosson (S), om 
att ärendet gällande Ting-
bergsskolans framtid skulle 
avgöras i kommunfullmäk-
tige och inte i Utbildnings-
nämnden. Ingemar Ottosson 
kommenterade sitt ställ-
ningstagande på det senaste 
fullmäktigesammanträdet.

– Beslutet om högstadiets 
organisation är viktig. Men 
avser inte en sådan principi-
ell fråga som fullmäktige ska 
besluta om.

– Att Ingemar Ottosson 
inte anser att frågan är av 
sådan vikt att beslutet ska 
fattas i fullmäktige är både 
uppseendeväckande och be-
klagansvärt. Vi tror på en ut-
veckling i Lödöse och kom-
mer att kämpa för att bevara 
Tingbergsskolans högstadi-
um, säger Julia Färjhage.

Anna Chorell har inga 
bra vibbar inför torsdagens 
beslut, men vet samtidigt att 
stridslystheten är starkare än 
någonsin i föräldragruppen. 
Det råder febril aktivitet på 
den facebooksida som föräl-
dragruppen har startat. Anna 
och hennes kompisar tänker 
inte tiga still om nedlägg-
ningen blir ett faktum.

– Absolut inte! Vi tänker 
kämpa in i det sista och pla-
nerar för diverse aktiviteter, 
avslutar Anna Chorell.

På torsdag fattar utbildningsnämnden beslut om Tingbergsskolans högstadium.

Centerpartiets gruppledare Julia Färjhage.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson (S).TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Högstadium i
Lödöse eller inte?

Nu skall vandringsleden 
genom Hjärtum beskrivas

Den 14 mars har Hjär-
tums hembygdsförening 
årsmöte. Det blir lite av en 
kick-off för arbetet med 
vandringsleden Lödö-
se-Lilla Edet-Ström-Hjär-
tum-Trollhättan-Väners-
borg. Projektledaren Bo 
Björklund kommer att 
berätta och visa bilder 
från El Camino i Spanien 
och från de tre lederna 
som strålar ut från Lödöse 
mot Göteborg, Skara och 
Vänersborg.

På ledernas hemsida 
(www.lodose.eu) finns 
texter och bilder där alla 
som är intresserade av 
natur och historia kan 
fördjupa sig. Tanken är att 
det skall bli likadant för 
leden genom Hjärtum. Då 
behövs det kunskaper och 
bilder, gärna gamla bilder. 
Det kan bli en spännande 
berättelse och en upplevel-
se för alla som kan och vill 
vara med.

Om Manfred Svenungsson hade levt hade han säkert hjälpt 
till att berätta om Hjärtumstrakten.
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LILLA EDET. Att syftet är 
glasklart är det absolut 
viktigaste för att få till 
stånd ett väl fungerande 
nätverk.

Det anser Elisabeth 
Andersson Brinckmann 
som i förra veckan fö-
reläste i kommunhuset 
på uppdrag av Göta älv 
turism.

– Ett sätt att öka 
förståelsen hos våra 
medlemmar för att vara 
med i ett nätverk, säger 
projektledare Susanna 
Hammar.

Ett 15-tal personer från det 
lokala närings- och fören-
ingslivet, samt kommunala 
tjänstemän, medverkade på 

torsdagsförmiddagens pro-
gram som hade rubriken 
– ”Inspirationsdag om nät-
verk” – ViljaLysa AB.

– Jag har själv försörjt 
mig som egen företagare i 
27 år. Jag driver ViljaLysa 
och har sedan 2008 drivit 
projekt som ska främja kvin-
nors företagande. Qvinst är 
affärsutveckling för företa-
garkvinnor inom den gröna 
näringen, förklarade Elisa-
beth Andersson Brinckmann 
när hon hälsade välkommen.

Bjussighet
Elisabeth Andersson Brinck-
mann redogjorde för grun-
derna till ett lyckat och fung-
erande nätverk.

– Bjussighet är nyckeln 
till ett bra nätverk. Det är 

inte företag som gör affärer 
utan det är människor. Det 
är viktigt att man känner 
förtroende för varandra, ser 
varandra. Nästa steg är att få 
kunskap om varandras verk-
samheter.

– Det viktigaste är trots 
allt att man är överens om 
nätverkets syfte, så att man 
har samma ingångsvärden. 
I annat fall kommer det att 
spricka. Om någon är där 
för det sociala umgänget och 
en annan person för att göra 
business så brister det. 

Deltagarna fick bland 
annat jobba med så kallad 
speed dating, presentera sig 
själva och sina respektive af-
färsidéer.

– Om syftet är att göra af-
färer så är nästa steg att reda 

på hur vi ska göra affärer. 
Det gäller att hitta metoder-
na för det, förklarade Elisa-
beth Andersson Brinckmann 
och initierade nya övningar.

Föreläsningen pågick 

fram till lunch, men en upp-
följning på temat är att vän-
ta.

– Elisabeths anförande 
och tillhörande gruppdiskus-
sioner har hjälpt till att öka 
insikten om nätverkets för-

utsättningar och möjligheter 
att skapa mervärde för delta-
garna. Nätverkande kommer 
att bli en viktig del i utveck-
lingen av Göta älv turism, 
avslutar Susanna Hammar.

JONAS ANDERSSON

Martin Tallheden från Uspas-
torp Konferens- och även-
tyrscenter deltog på inspira-
tionsträffen om nätverkande i 
kommunhuset.

Elisabeth Andersson Brinck-
mann redogjorde för grunder-
na till ett väl fungerande nät-
verk.

Susanna Hammar är projektle-
dare för Göta älv turism.

– Inspirationsträff i kommunhuset
Om konsten att nätverka
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 SPF Göta Älvdalsbyg-
den hade årsmöte den 19 
februari i Missionskyrkan 
i Lilla Edet. Ordförande 
Kerstin Andersson hälsade 
alla välkomna. Hon inledde 
med parentation över de 
under året bortgångna 
medlemmarna och SPF-kö-
ren framförde ”Låt mig 
växa stilla” med text av 
Anders Frostenson.

Bjarne Färjhage valdes 
att leda årsmötesförhand-

lingarna och Gull-Britt 
Kihlström att föra proto-
koll. 

Under 2013 fick fören-
ingen 25 nya medlemmar 
och hade vid årets slut 317. 
Kören har medverkat vid 
flera olika tillfällen runt 
om i kommunen. Tiotalet 
studiecirklar har genom-
förts som till exempel 

vinkunskap, glasfusing och 
släktforskning. Föreningen 
har flera fester och utflyk-
ter. Speciellt kan nämnas en 
träff för alla 85 plus, som 
bjöds på hembakat fikabröd, 
kaffe och dragspelsmusik 
vid Locktorps dansbana. 
Resa till Kinnekulle och 
Limmareds ”Glasets Hus” 
gjordes vår respektive höst. 

Tre revyresor ordnades. 
I övrigt har föreningen 
deltagit i olika aktiviteter i 
kommunen.

Årsmöte omvalde hela 
styrelsen, förutom en 
ledamot som avböjt omval. 
Styrelsen utgörs nu av ord-
förande Kerstin Andersson, 
vice ordförande Gunilla 
Wallstedt, kassör Dick 

Bergström, sekreterare 
Gull-Britt Kihström samt 
övriga ledamöterna Mats 
Berglund, Birgitta Foxér, 
Christer Grönvall, Ove 
Svensson och Britt-Marie 
Thorén.

Efter information om 
övriga uppdrag i föreningen 
avslutades den formella 
delen och Kerstin tackade 

Bjarne för väl utfört arbete 
och lämnade en liten gåva 
till avgående funktionärer.

Vid det avslutande kaffet, 
med hembakade tårtor, 
underhöll kören med några 
kända sånger, bland annat 
Alf Pröysens ”Kökspolka” 
och ”Kärleken”, mer känd 
som ”Only Love”, ledmo-
tivet ur ”Mistrals dotter”. 
Eftermiddagen avslutades 
som vanligt med lotteri.

FRÅN 0,32 L/MIL

NYA RENAULT MEGANE SPORT TOURER
NU FRÅN 169.900:-

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 114.900:-

FRÅN 0,35 L/MIL

Renault Clio 114.900 kr (ord.129.900 kr). Nya Renault Megane Sport Tourer  
nu från 169.900 kr (ord. 184.900 kr). Bränsle för bruk ning l/mil (blandad körning)  /  
CO2-utsläpp g/km: Clio 0,32–0,55 / 83–127, Megane 0,35–0,53 / 90–119. 5 års 
nybilsgaranti = 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad 
körsträcka gäller de 2 första åren alt. 100.000 km på 5 år, det som inträffar först. 
*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg, värde ca 9.500–12.000 kr. Gäller 
t.o.m. 30/4 2014. Går ej att kombinera med andra er bjudanden eller andra 
företagsstöd. Renault reser verar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan 
vara extra utrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

tankamindre.se

DU TANKAR 
INTE SÅ OFTA  
I EN RENAULT

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Läs mer om bilarna på:

stendahlsbil.se
Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Läs mer om bilarna på:

stendahlsbil.se

Exempel på bilar i vårt lager:

VOLVO: V70II Bi-Fuel 

ÅR: 2012

FÄRG: Magicblå Met

MIL: 4 650

UTRUSTNING: Momentum, 

Dragkrok

PRIS: 209 900:-

KAMPANJ: 195 000:-0

VOLVO: S60 D5 AWD Aut

ÅR: 2011

FÄRG: Vibrant Copper Met 

MIL: 7 742 

UTRUSTNING: Summum,

Tidur, Parkeringshälp

PRIS: 259 000:-

KAMPANJ: 239 000:-

Subaru: Legacy 2,0D Station

ÅR: 2010

FÄRG: Grå Met

MIL: 11 500

UTRUSTNING: Sportpaket, 

Business, Vinterhjul

PRIS: 189 900:-

KAMPANJ: 149 000:-0

Renault: Clio 1,2 16V  S/T

ÅR: 2012

FÄRG: Cendre Grå Met

MIL: 2 310

UTRUSTNING: Exception, 

Reservhjul

PRIS: 109 000:-

KAMPANJ: 99 900:-

Citroen: C3 1.6 HDi

ÅR: 2007

FÄRG: Beige Met

MIL: 13 300

UTRUSTNING: AC, Läder, 

CD-stereo, Al-fälgar

PRIS: 65 000:-

KAMPANJ: 54 900:-

VOLVO: V60 D3

ÅR: 2011

FÄRG: Flamencoröd Met

MIL: 4 500

UTRUSTNING: Momentum, 

Tidur, Njord-fälgar

PRIS: 235 000:-

KAMPANJ: 219 000:-

Nu har vi sänkt priserna på 
våra begagnade bilar!

Årsmöte i SPF Göta Älvdalsbygden

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

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Feriejobb för ungdomar
För dig som gick ur nian förra året kom-

mer det att finnas möjlighet att söka

feriejobb hos kommunen under som-

maren. Ansökningsperioden för 2014 pågår

mellan 26 mars till 20 april. Ansöknings-

blankett kommer att finnas tillgänglig på

lillaedet.se/feriejobb under samma period.

» lillaedet.se/feriejobb

Miljöpriset är ett stipendium som Lilla Edets kommun årligen delar ut 

för att uppmärksamma arbeten som främjar en hållbar utveckling i Lilla 

Edets kommun. Med hållbar utveckling menas ett samhälle som kan 

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

hälsa och miljö.

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

kan vara en eller flera personer, ett företag eller en förening 

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

nominera kandidater eller söka stipendiet för egen del.

Så här gör du för att nominera
Du lämnar in förslag på den person, förening eller företag 

som du tycker ska vinna årets miljöpris. Din nominering 

lämnar du direkt på lillaedet.se/miljopris alternativt hämtar 

en blankett i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12.

Lämna ditt förslag senast tisdagen den 25 mars.

» lillaedet.se/miljopris

� Bohuslänsk kriminalhistoria
Torsdag 20 mars, kl. 19

Biblioteket, Lilla Edet

Christian Persson berättar om sin 

bok Sånt folk finns inte här - 

Bohuslänsk rättshistoria från äldre 

tider och ger en djupdykning i lokal 

kriminalhistoria från förr. Christian 

har tidigare gjort en serie historiska 

inslag för P4:s sommarprogram 

Picknick. 

� Brottsofferjouren Troll-

Torsdag 27 februari, kl. 10-14

Kommunhuset, Lilla Edet

Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla 

Edet visar upp sin utställning med 

bilder och tidningsurklipp från de 25 

åren som brottsofferjouren funnits. 

Musikskolan i Lilla Edet medverkar.

� Vårboken
Onsdag 12 mars, kl. 15

Biblioteket, Lilla Edet

Bokklubben Vårboken - för barn mellan 

8 och 12 år.  Vi ses och pratar böcker, 

fikar, pysslar och tävlar. Ingen anmälan 

krävs och bokklubben är gratis. Det är 

heller inget måste att komma på alla 

träffarna. I vår träffas vi på onsdagar 

mellan kl. 15-16, 12 mars, 9 april, 7 maj.

� Evenemang och aktiviteter             » lillaedet.se/evenemang

Dags att nominera
årets miljöpristagare

Bli klimatsmart!
Tisdag 4 mars, kl. 16-19, Lödöse museum

Möt kommunens energi- och klimatrådgivare 

och få svar på dina frågor om bland annat 

uppvärmning, energieffektivisering, elavtal 

och belysning som har med ditt boendes 

energiförbrukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN FEBRUARI - MARS 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Trampa igång
Sökes: Testcyklister
Lilla Edets kommun söker fem testcyklister som vill förändra sina 

resvanor. Du ska bo i Lilla Edet och använda bil i vardagen, exempelvis 

till arbetet, förskolan, fritidsaktiviteter eller för att träffa vänner. Genom 

projektet får du möjlighet att förändra dina resvanor i en mer hälsosam, 

ekonomisk och hållbar riktning och självklart inspirera andra.

- Vi söker fem testcyklister i varierande ålder, kön och

sysselsättning. Genom hela projektet får testcyklisterna 

coaching, lära sig cykelteknik och hjälp med att prova ut 

den cykel som passar bäst för respektive individ och deras 

vardagssituation, berättar Helena Grimm, miljösamordnare 

i Lilla Edets kommun som leder projektet.

Testperioden pågår mellan april till september. Läs mer och 

gör din anmälan på lillaedet.se/testcyklist. Vi önskar din 

anmälan senast 21 mars.

» lillaedet.se/testcyklist

Vi söker värdfamiljer
Lilla Edets kommun förbereder nu för att ta emot ensamkommande ung-

domar. Under 2014 beräknar kommunen att ta emot 10-12 pojkar i åldern 

15-17 år. De kommer i första hand från krigets Syrien och Afghanistan.

Nu söker kommunen familjer och vuxna som vill bli värdfamilj. Ungdo-

marna är i behov av ett tryggt boende som är inriktat på praktisk inskol-

ning i svenskt vardagsliv för att de senare ska kunna gå vidare till eget 

boende. Dagtid kommer de att gå på gymnasiet.

» lillaedet.se/vardfamilj

Ny entreprenör: 

Slamsugning
Upphandlingen för slamtömning är klar 

och från och med den 1 april 2014 är 

Cleanpipe Sverige AB den nya entreprenö-

ren för slamtömning i Lilla Edets kommun. 

Aktuella kontaktuppgifter och journum-

mer kommer att läggas ut på

» lillaedet.se/enskiltavlopp
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LILLA EDET. Att syftet är 
glasklart är det absolut 
viktigaste för att få till 
stånd ett väl fungerande 
nätverk.

Det anser Elisabeth 
Andersson Brinckmann 
som i förra veckan fö-
reläste i kommunhuset 
på uppdrag av Göta älv 
turism.

– Ett sätt att öka 
förståelsen hos våra 
medlemmar för att vara 
med i ett nätverk, säger 
projektledare Susanna 
Hammar.

Ett 15-tal personer från det 
lokala närings- och fören-
ingslivet, samt kommunala 
tjänstemän, medverkade på 

torsdagsförmiddagens pro-
gram som hade rubriken 
– ”Inspirationsdag om nät-
verk” – ViljaLysa AB.

– Jag har själv försörjt 
mig som egen företagare i 
27 år. Jag driver ViljaLysa 
och har sedan 2008 drivit 
projekt som ska främja kvin-
nors företagande. Qvinst är 
affärsutveckling för företa-
garkvinnor inom den gröna 
näringen, förklarade Elisa-
beth Andersson Brinckmann 
när hon hälsade välkommen.

Bjussighet
Elisabeth Andersson Brinck-
mann redogjorde för grun-
derna till ett lyckat och fung-
erande nätverk.

– Bjussighet är nyckeln 
till ett bra nätverk. Det är 

inte företag som gör affärer 
utan det är människor. Det 
är viktigt att man känner 
förtroende för varandra, ser 
varandra. Nästa steg är att få 
kunskap om varandras verk-
samheter.

– Det viktigaste är trots 
allt att man är överens om 
nätverkets syfte, så att man 
har samma ingångsvärden. 
I annat fall kommer det att 
spricka. Om någon är där 
för det sociala umgänget och 
en annan person för att göra 
business så brister det. 

Deltagarna fick bland 
annat jobba med så kallad 
speed dating, presentera sig 
själva och sina respektive af-
färsidéer.

– Om syftet är att göra af-
färer så är nästa steg att reda 

på hur vi ska göra affärer. 
Det gäller att hitta metoder-
na för det, förklarade Elisa-
beth Andersson Brinckmann 
och initierade nya övningar.

Föreläsningen pågick 

fram till lunch, men en upp-
följning på temat är att vän-
ta.

– Elisabeths anförande 
och tillhörande gruppdiskus-
sioner har hjälpt till att öka 
insikten om nätverkets för-

utsättningar och möjligheter 
att skapa mervärde för delta-
garna. Nätverkande kommer 
att bli en viktig del i utveck-
lingen av Göta älv turism, 
avslutar Susanna Hammar.

JONAS ANDERSSON

Martin Tallheden från Uspas-
torp Konferens- och även-
tyrscenter deltog på inspira-
tionsträffen om nätverkande i 
kommunhuset.

Elisabeth Andersson Brinck-
mann redogjorde för grunder-
na till ett väl fungerande nät-
verk.

Susanna Hammar är projektle-
dare för Göta älv turism.

– Inspirationsträff i kommunhuset
Om konsten att nätverka
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 SPF Göta Älvdalsbyg-
den hade årsmöte den 19 
februari i Missionskyrkan 
i Lilla Edet. Ordförande 
Kerstin Andersson hälsade 
alla välkomna. Hon inledde 
med parentation över de 
under året bortgångna 
medlemmarna och SPF-kö-
ren framförde ”Låt mig 
växa stilla” med text av 
Anders Frostenson.

Bjarne Färjhage valdes 
att leda årsmötesförhand-

lingarna och Gull-Britt 
Kihlström att föra proto-
koll. 

Under 2013 fick fören-
ingen 25 nya medlemmar 
och hade vid årets slut 317. 
Kören har medverkat vid 
flera olika tillfällen runt 
om i kommunen. Tiotalet 
studiecirklar har genom-
förts som till exempel 

vinkunskap, glasfusing och 
släktforskning. Föreningen 
har flera fester och utflyk-
ter. Speciellt kan nämnas en 
träff för alla 85 plus, som 
bjöds på hembakat fikabröd, 
kaffe och dragspelsmusik 
vid Locktorps dansbana. 
Resa till Kinnekulle och 
Limmareds ”Glasets Hus” 
gjordes vår respektive höst. 

Tre revyresor ordnades. 
I övrigt har föreningen 
deltagit i olika aktiviteter i 
kommunen.

Årsmöte omvalde hela 
styrelsen, förutom en 
ledamot som avböjt omval. 
Styrelsen utgörs nu av ord-
förande Kerstin Andersson, 
vice ordförande Gunilla 
Wallstedt, kassör Dick 

Bergström, sekreterare 
Gull-Britt Kihström samt 
övriga ledamöterna Mats 
Berglund, Birgitta Foxér, 
Christer Grönvall, Ove 
Svensson och Britt-Marie 
Thorén.

Efter information om 
övriga uppdrag i föreningen 
avslutades den formella 
delen och Kerstin tackade 

Bjarne för väl utfört arbete 
och lämnade en liten gåva 
till avgående funktionärer.

Vid det avslutande kaffet, 
med hembakade tårtor, 
underhöll kören med några 
kända sånger, bland annat 
Alf Pröysens ”Kökspolka” 
och ”Kärleken”, mer känd 
som ”Only Love”, ledmo-
tivet ur ”Mistrals dotter”. 
Eftermiddagen avslutades 
som vanligt med lotteri.

FRÅN 0,32 L/MIL

NYA RENAULT MEGANE SPORT TOURER
NU FRÅN 169.900:-

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 114.900:-

FRÅN 0,35 L/MIL

Renault Clio 114.900 kr (ord.129.900 kr). Nya Renault Megane Sport Tourer  
nu från 169.900 kr (ord. 184.900 kr). Bränsle för bruk ning l/mil (blandad körning)  /  
CO2-utsläpp g/km: Clio 0,32–0,55 / 83–127, Megane 0,35–0,53 / 90–119. 5 års 
nybilsgaranti = 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad 
körsträcka gäller de 2 första åren alt. 100.000 km på 5 år, det som inträffar först. 
*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg, värde ca 9.500–12.000 kr. Gäller 
t.o.m. 30/4 2014. Går ej att kombinera med andra er bjudanden eller andra 
företagsstöd. Renault reser verar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan 
vara extra utrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

tankamindre.se

DU TANKAR 
INTE SÅ OFTA  
I EN RENAULT

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Läs mer om bilarna på:

stendahlsbil.se
Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Läs mer om bilarna på:

stendahlsbil.se

Exempel på bilar i vårt lager:

VOLVO: V70II Bi-Fuel 

ÅR: 2012

FÄRG: Magicblå Met

MIL: 4 650

UTRUSTNING: Momentum, 

Dragkrok

PRIS: 209 900:-

KAMPANJ: 195 000:-0

VOLVO: S60 D5 AWD Aut

ÅR: 2011

FÄRG: Vibrant Copper Met 

MIL: 7 742 

UTRUSTNING: Summum,

Tidur, Parkeringshälp

PRIS: 259 000:-

KAMPANJ: 239 000:-

Subaru: Legacy 2,0D Station

ÅR: 2010

FÄRG: Grå Met

MIL: 11 500

UTRUSTNING: Sportpaket, 

Business, Vinterhjul

PRIS: 189 900:-

KAMPANJ: 149 000:-0

Renault: Clio 1,2 16V  S/T

ÅR: 2012

FÄRG: Cendre Grå Met

MIL: 2 310

UTRUSTNING: Exception, 

Reservhjul

PRIS: 109 000:-

KAMPANJ: 99 900:-

Citroen: C3 1.6 HDi

ÅR: 2007

FÄRG: Beige Met

MIL: 13 300

UTRUSTNING: AC, Läder, 

CD-stereo, Al-fälgar

PRIS: 65 000:-

KAMPANJ: 54 900:-

VOLVO: V60 D3

ÅR: 2011

FÄRG: Flamencoröd Met

MIL: 4 500

UTRUSTNING: Momentum, 

Tidur, Njord-fälgar

PRIS: 235 000:-

KAMPANJ: 219 000:-

Nu har vi sänkt priserna på 
våra begagnade bilar!

Årsmöte i SPF Göta Älvdalsbygden

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

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Feriejobb för ungdomar
För dig som gick ur nian förra året kom-

mer det att finnas möjlighet att söka

feriejobb hos kommunen under som-

maren. Ansökningsperioden för 2014 pågår

mellan 26 mars till 20 april. Ansöknings-

blankett kommer att finnas tillgänglig på

lillaedet.se/feriejobb under samma period.

» lillaedet.se/feriejobb

Miljöpriset är ett stipendium som Lilla Edets kommun årligen delar ut 

för att uppmärksamma arbeten som främjar en hållbar utveckling i Lilla 

Edets kommun. Med hållbar utveckling menas ett samhälle som kan 

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

hälsa och miljö.

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

kan vara en eller flera personer, ett företag eller en förening 

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

nominera kandidater eller söka stipendiet för egen del.

Så här gör du för att nominera
Du lämnar in förslag på den person, förening eller företag 

som du tycker ska vinna årets miljöpris. Din nominering 

lämnar du direkt på lillaedet.se/miljopris alternativt hämtar 

en blankett i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12.

Lämna ditt förslag senast tisdagen den 25 mars.

» lillaedet.se/miljopris

� Bohuslänsk kriminalhistoria
Torsdag 20 mars, kl. 19

Biblioteket, Lilla Edet

Christian Persson berättar om sin 

bok Sånt folk finns inte här - 

Bohuslänsk rättshistoria från äldre 

tider och ger en djupdykning i lokal 

kriminalhistoria från förr. Christian 

har tidigare gjort en serie historiska 

inslag för P4:s sommarprogram 

Picknick. 

� Brottsofferjouren Troll-

Torsdag 27 februari, kl. 10-14

Kommunhuset, Lilla Edet

Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla 

Edet visar upp sin utställning med 

bilder och tidningsurklipp från de 25 

åren som brottsofferjouren funnits. 

Musikskolan i Lilla Edet medverkar.

� Vårboken
Onsdag 12 mars, kl. 15

Biblioteket, Lilla Edet

Bokklubben Vårboken - för barn mellan 

8 och 12 år.  Vi ses och pratar böcker, 

fikar, pysslar och tävlar. Ingen anmälan 

krävs och bokklubben är gratis. Det är 

heller inget måste att komma på alla 

träffarna. I vår träffas vi på onsdagar 

mellan kl. 15-16, 12 mars, 9 april, 7 maj.

� Evenemang och aktiviteter             » lillaedet.se/evenemang

Dags att nominera
årets miljöpristagare

Bli klimatsmart!
Tisdag 4 mars, kl. 16-19, Lödöse museum

Möt kommunens energi- och klimatrådgivare 

och få svar på dina frågor om bland annat 

uppvärmning, energieffektivisering, elavtal 

och belysning som har med ditt boendes 

energiförbrukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN FEBRUARI - MARS 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Trampa igång
Sökes: Testcyklister
Lilla Edets kommun söker fem testcyklister som vill förändra sina 

resvanor. Du ska bo i Lilla Edet och använda bil i vardagen, exempelvis 

till arbetet, förskolan, fritidsaktiviteter eller för att träffa vänner. Genom 

projektet får du möjlighet att förändra dina resvanor i en mer hälsosam, 

ekonomisk och hållbar riktning och självklart inspirera andra.

- Vi söker fem testcyklister i varierande ålder, kön och

sysselsättning. Genom hela projektet får testcyklisterna 

coaching, lära sig cykelteknik och hjälp med att prova ut 

den cykel som passar bäst för respektive individ och deras 

vardagssituation, berättar Helena Grimm, miljösamordnare 

i Lilla Edets kommun som leder projektet.

Testperioden pågår mellan april till september. Läs mer och 

gör din anmälan på lillaedet.se/testcyklist. Vi önskar din 

anmälan senast 21 mars.

» lillaedet.se/testcyklist

Vi söker värdfamiljer
Lilla Edets kommun förbereder nu för att ta emot ensamkommande ung-

domar. Under 2014 beräknar kommunen att ta emot 10-12 pojkar i åldern 

15-17 år. De kommer i första hand från krigets Syrien och Afghanistan.

Nu söker kommunen familjer och vuxna som vill bli värdfamilj. Ungdo-

marna är i behov av ett tryggt boende som är inriktat på praktisk inskol-

ning i svenskt vardagsliv för att de senare ska kunna gå vidare till eget 

boende. Dagtid kommer de att gå på gymnasiet.

» lillaedet.se/vardfamilj

Ny entreprenör: 

Slamsugning
Upphandlingen för slamtömning är klar 

och från och med den 1 april 2014 är 

Cleanpipe Sverige AB den nya entreprenö-

ren för slamtömning i Lilla Edets kommun. 

Aktuella kontaktuppgifter och journum-

mer kommer att läggas ut på

» lillaedet.se/enskiltavlopp



– Ta utsläppsrätten som 
ett tydligt exempel. Luften 
som ni andas här kommer 
inte bara från Lilla Edet. 
Miljöområdet klarar vi inte 
utan ett europeiskt samarbe-
te, förklarade Kent Johans-
son.

– Jag vill ta ett annat ex-
empel om en fabrik i Tida-
holm där det arbetar 110 
personer. 98 procent av 
företagets produkt går på 
export och används överallt 
i hela Europa. Det handlar 
om tändstickor som görs av 
svensk asp. Vem tänker på 
Tidholm som en global ak-
tör? Här har ni pappersbru-
ket, som tydligt visar att Lil-

la Edet är en del av Europa. 
Det finns massor av liknande 
exempel på andra små orter 
i Sverige.

Kent Johansson tror och 
hoppas att deltagandet till 
EU-valet ska överstiga 50 
procent.

– Är du intresserad av bra 
mat och livsmedel? Miljöfrå-
gor? Näringsliv? Listan kan 
göras lång. Då ska du gå och 
rösta i EU-valet som pågår 
7-25 maj.

Opinionssiffrorna för 
Centerpartiet är allt annat 
än bra inför riksdagsvalet. 
Hur ska ni vända trenden?

– Genom att vara ute och 
prata med folk. Jag är nog 

den politiker som rest mest 
i vårt land under den senas-
te tiden och jag känner inte 
igen mig i de opinionssiffror 
som presenteras.

JONAS ANDERSSON

VECKA 09         NUMMER 08|26

LILLA EDET. Vad är Väst-
svenska paketet och 
vad kan det betyda för 
Lilla Edet?

Den frågan väckte 
nyfikenheten hos ett 
15-tal morgonpigga 
företagare.

Frukostmötet i Folkets 
Hus var både informa-
tivt och underhållande.

Den informativa presenta-
tionen av Västsvenska pake-
tet svarade Håkan Skog för. 
Håkan arbetar som företags-

coach på Västtrafik.
– Det handlar om att ska-

pa system så att fler kan resa 
tillsammans. Målet är att öka 
antalet kollektivtrafikrese-
närer. Västlänken är en stor 
del i detta Västsvenska paket 
som också innefattar en ny 
Götaälvbro och Marieholm-
stunnel, förklarade Håkan 
och fortsatte:

– Jag tycker vi har varit 
lite dåliga med att få fram de 
stora fördelarna med Väst-
länken. Vi måste bli bättre 
på att beskriva hur bra det 
kommer att bli, bland annat 

med en ny Centralstation 
under mark.

Arbetet med Västlänken 
beräknas komma igång 2017.

– Många av våra företag 
kommer att vara engagerade 
i det projektet varför det-
ta kändes som ett bra tema 
för frukostmötet, förklarade 
näringslivschef Kajsa Jern-
qvist.

I samband med Håkan 
Skogs besök passade gäster-
na på att framföra ett öns-
kemål om en vänthall vid 
Lödöse Södra. Något löfte 
kunde inte utfärdas, men 

Skog tog till sig synpunkten.
– För att få folk att vil-

ja resa kollektivt, så är det 
självklart hela upplevelsen 
som måste räknas in. Inte 

bara att bussen eller tåget 
ska köra från punkt a till b. 
Totalupplevelsen är vår stora 
utmaning.

Morgonen avrundades 
med att författaren Lars O. 
Carlsson kåserade om infra-
strukturen i och runt Göte-

borg. Det blev en resa i tiden 
med bilder från svunna tider 
och många tänkvärda reflek-
tioner.

JONAS ANDERSSON

STRÖM. – EU är inte 
bortom Stockholm utan 
hitom.

Det konstaterade 
Europaparlamentari-
ker Kent Johansson (C) 
som gästade OK Gi-
pens klubblokal vid ett 
allmänt möte i onsdags 
kväll.

Kent Johansson 
beskrev nyttan av ett 
europeiskt samarbete 
och att Europavalet i 
maj är viktigt.

SV Arena är en levande mö-
tesplats där Studieförbundet 
Vuxenskolan runt om i lan-
det erbjuder en spännande 
dialog, samtal och intres-
santa reflektioner i aktuella 
frågor från såväl lokala som 

nationella och internatio-
nella perspektiv. I samarbete 
med Centerpartiet hade man 
i förra veckan bjudit in Kent 
Johansson för att prata om 
hur EU påverkar kommunin-
vånarnas vardag i Lilla Edet.

TUNGE. Kristdemokrater-
na i Lilla Edet avhandlade 
sitt årsmöte i Dye, Tunge. 
Till årsmötet i Tunge kom 
Sune Rydén, nationell sam-
ordnare och specialist inom 
tullverket, samt riksdags-
kandidat Jonatan Sundeén 
från Ale. Duon hade särskilt 
inbjudits till avdelningen för 
diskussion om bland annat 
Kristdemokraternas valstra-
tegier och politik inför valet 
till EU parlamentet samt 
riksdagsvalet i september 
2014.

Jonatan Sundeén men-
ade att om han fick väljar-

nas förtroende så skulle 
han komma att utgöra en 
väsentlig skillnad i riksda-
gen. Lokalavdelningens 
verksamhet under året har 
i huvudsak varit och verkat 
för att föra fram Kristdemo-
kratisk politik i kommunen. 
Övriga lokala verksamheter 
har varit att bedriva allmänt 
förekommande kampanjar-
beten och liknande i kom-
munen. Bland annat har ett 
studiebesök gjorts på SCA 
Hygiene Products AB Edet 
tillsammans med riksdagsle-
damoten Penilla Gunther. 
Under sakkunnig ledning 

av Tunde Oyedeji, och 
Hege Lundkvist. KD-de-
legationen guidades runt i 
fabriksanläggningen för att 
se de olika momenten i pap-
persframställning och annat.

Lokalavdelningsstyrel-
se för 2014: Jens Nielsen, 
ordförande, Anders Karls-
son vice ordförande, Ma-
rie- Louise Nielsen, sekre-
terare, Styrelseledamöter: 
Thuraya Svensson, Ceci-
lia Johansson, Sten-Evert 
Sandbeck samt Marianne 
Genborg.

Anders Karlsson
Vice ordförande

LILLA EDET. I måndags 
offentliggjorde arbets-
miljöorganisationen 
Prevent vilka som vann 
priset ”Sveriges bästa 
arbetsteam”.

Ett arbetsteam vid 
Nya Skolan Lilla Edet har 
tidigare utsetts till bästa 
arbetsteam i området 
Västergötland, Bohuslän 
och Halland.

Lilla Edet-teamet nådde 
dock inte hela vägen till 
nationell seger, men fick 
ändå tävlingens enda 
hedersomnämnande.

Tävlingen Sveriges bäs-
ta arbetsteam arrangeras av 
Svenskt Näringsliv, LO och 
PTK genom Prevent för att 
inspirera fler att skapa en bra 
arbetsmiljö.

– Arbetsteamet vid Nya 
Skolan Lilla Edet har verkli-
gen imponerat på juryn. Gott 
samarbete där alla stället upp 
för varandra, och med gott 
ledarskap, har gjort att arbets-
teamet är det enda av tävling-
ens 130 nominerade som får 
ett hedersomnämnande, säger 
Krister Skoglund, projektle-
dare hos Prevent.

Juryns motivering till he-
dersomnämnandet lyder: ”Det 
ambitiösa arbetsteamet har 
lyckats ta sig igenom utma-
ningen att driva Nya Skolan 
till en väl fungerande och av 
föräldrar och elever omtyckt 
skola. Framgångsreceptet har 
varit samverkan, målmedve-
tenhet och bra ledarskap. Idag 
är skolan den glada arbetsplat-
sen med mycket skratt och 
stort hjärta. Det här är skolan 
där alla försöker se det positiva 
i allt som händer, där rektorn 
gärna hoppar in som lärarvika-
rie och där man arbetar efter 
parollen: det ska vara roligt att 
gå till jobbet.”

Trivsel, arbetsglädje, sam-
arbete och bra arbetsmiljöar-
bete är viktiga ingredienser 
för att skapa hälsosamma och 
framgångsrika arbetsplatser, 
och det är några av de faktorer 
som juryn fokuserat på i sina 
bedömningar.

– Ett väl fungerande team 
ger en bra grund för en god 
arbetsmiljö och förebygger 
både fysiska och psykosociala 
arbetsmiljörisker. Nu hoppas 
jag att fler låter sig inspireras 
av Lilla Edets målmedvetna 
arbete med att skapa trivsel 
och god arbetsmiljö, säger 
Krister Skoglund.

Totalsegern i tävlingen gick 
till ett arbetsteam vid Hallbyg-
garna Jonsered AB i Falun.

JONAS ANDERSSON

Linda Forssén, rektor på Nya 
Skolan i Lilla Edet.
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Heders- 
omnämnande 
till Nya Skolan

Håkan Skog, företagscoach på 
Västtrafik, gästade frukostmö-
tet i Folkets Hus.

Lars O. Carlsson kåserade om 
infrastrukturen i och runt Gö-
teborg.

– Västsvenska paketet presenterades
En titt in i framtiden

Bland åhörarna märktes bland andra centerpartisterna Bjarne 
Färjhage och Jörgen Andersson samt Lena Bark, verksamhetsut-
vecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

KENT JOHANSSON

Ålder: 62.
Familj: Gift med Gull-Britt, 
två vuxna barn.
Bor: Skara och Gårdby på 
Öland, övernattningslägen-
het i Bryssel.
Uppdrag: Europaparlamen-
tariker för Centerpartiet.
Yrke: Folkhögskollärare, 
aktiv skogsägare.

”Lilla Edet är en 
del av Europa”

Kent Johansson (C):

Europaparlamentariker Kent Johansson (C) talade på ett allmänt 
möte i OK Gipens klubbstuga.

Årsmöte för Krisdemokraterna i Lilla Edet
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– Ta utsläppsrätten som 
ett tydligt exempel. Luften 
som ni andas här kommer 
inte bara från Lilla Edet. 
Miljöområdet klarar vi inte 
utan ett europeiskt samarbe-
te, förklarade Kent Johans-
son.

– Jag vill ta ett annat ex-
empel om en fabrik i Tida-
holm där det arbetar 110 
personer. 98 procent av 
företagets produkt går på 
export och används överallt 
i hela Europa. Det handlar 
om tändstickor som görs av 
svensk asp. Vem tänker på 
Tidholm som en global ak-
tör? Här har ni pappersbru-
ket, som tydligt visar att Lil-

la Edet är en del av Europa. 
Det finns massor av liknande 
exempel på andra små orter 
i Sverige.

Kent Johansson tror och 
hoppas att deltagandet till 
EU-valet ska överstiga 50 
procent.

– Är du intresserad av bra 
mat och livsmedel? Miljöfrå-
gor? Näringsliv? Listan kan 
göras lång. Då ska du gå och 
rösta i EU-valet som pågår 
7-25 maj.

Opinionssiffrorna för 
Centerpartiet är allt annat 
än bra inför riksdagsvalet. 
Hur ska ni vända trenden?

– Genom att vara ute och 
prata med folk. Jag är nog 

den politiker som rest mest 
i vårt land under den senas-
te tiden och jag känner inte 
igen mig i de opinionssiffror 
som presenteras.

JONAS ANDERSSON

VECKA 09         NUMMER 08|26

LILLA EDET. Vad är Väst-
svenska paketet och 
vad kan det betyda för 
Lilla Edet?

Den frågan väckte 
nyfikenheten hos ett 
15-tal morgonpigga 
företagare.

Frukostmötet i Folkets 
Hus var både informa-
tivt och underhållande.

Den informativa presenta-
tionen av Västsvenska pake-
tet svarade Håkan Skog för. 
Håkan arbetar som företags-

coach på Västtrafik.
– Det handlar om att ska-

pa system så att fler kan resa 
tillsammans. Målet är att öka 
antalet kollektivtrafikrese-
närer. Västlänken är en stor 
del i detta Västsvenska paket 
som också innefattar en ny 
Götaälvbro och Marieholm-
stunnel, förklarade Håkan 
och fortsatte:

– Jag tycker vi har varit 
lite dåliga med att få fram de 
stora fördelarna med Väst-
länken. Vi måste bli bättre 
på att beskriva hur bra det 
kommer att bli, bland annat 

med en ny Centralstation 
under mark.

Arbetet med Västlänken 
beräknas komma igång 2017.

– Många av våra företag 
kommer att vara engagerade 
i det projektet varför det-
ta kändes som ett bra tema 
för frukostmötet, förklarade 
näringslivschef Kajsa Jern-
qvist.

I samband med Håkan 
Skogs besök passade gäster-
na på att framföra ett öns-
kemål om en vänthall vid 
Lödöse Södra. Något löfte 
kunde inte utfärdas, men 

Skog tog till sig synpunkten.
– För att få folk att vil-

ja resa kollektivt, så är det 
självklart hela upplevelsen 
som måste räknas in. Inte 

bara att bussen eller tåget 
ska köra från punkt a till b. 
Totalupplevelsen är vår stora 
utmaning.

Morgonen avrundades 
med att författaren Lars O. 
Carlsson kåserade om infra-
strukturen i och runt Göte-

borg. Det blev en resa i tiden 
med bilder från svunna tider 
och många tänkvärda reflek-
tioner.

JONAS ANDERSSON

STRÖM. – EU är inte 
bortom Stockholm utan 
hitom.

Det konstaterade 
Europaparlamentari-
ker Kent Johansson (C) 
som gästade OK Gi-
pens klubblokal vid ett 
allmänt möte i onsdags 
kväll.

Kent Johansson 
beskrev nyttan av ett 
europeiskt samarbete 
och att Europavalet i 
maj är viktigt.

SV Arena är en levande mö-
tesplats där Studieförbundet 
Vuxenskolan runt om i lan-
det erbjuder en spännande 
dialog, samtal och intres-
santa reflektioner i aktuella 
frågor från såväl lokala som 

nationella och internatio-
nella perspektiv. I samarbete 
med Centerpartiet hade man 
i förra veckan bjudit in Kent 
Johansson för att prata om 
hur EU påverkar kommunin-
vånarnas vardag i Lilla Edet.

TUNGE. Kristdemokrater-
na i Lilla Edet avhandlade 
sitt årsmöte i Dye, Tunge. 
Till årsmötet i Tunge kom 
Sune Rydén, nationell sam-
ordnare och specialist inom 
tullverket, samt riksdags-
kandidat Jonatan Sundeén 
från Ale. Duon hade särskilt 
inbjudits till avdelningen för 
diskussion om bland annat 
Kristdemokraternas valstra-
tegier och politik inför valet 
till EU parlamentet samt 
riksdagsvalet i september 
2014.

Jonatan Sundeén men-
ade att om han fick väljar-

nas förtroende så skulle 
han komma att utgöra en 
väsentlig skillnad i riksda-
gen. Lokalavdelningens 
verksamhet under året har 
i huvudsak varit och verkat 
för att föra fram Kristdemo-
kratisk politik i kommunen. 
Övriga lokala verksamheter 
har varit att bedriva allmänt 
förekommande kampanjar-
beten och liknande i kom-
munen. Bland annat har ett 
studiebesök gjorts på SCA 
Hygiene Products AB Edet 
tillsammans med riksdagsle-
damoten Penilla Gunther. 
Under sakkunnig ledning 

av Tunde Oyedeji, och 
Hege Lundkvist. KD-de-
legationen guidades runt i 
fabriksanläggningen för att 
se de olika momenten i pap-
persframställning och annat.

Lokalavdelningsstyrel-
se för 2014: Jens Nielsen, 
ordförande, Anders Karls-
son vice ordförande, Ma-
rie- Louise Nielsen, sekre-
terare, Styrelseledamöter: 
Thuraya Svensson, Ceci-
lia Johansson, Sten-Evert 
Sandbeck samt Marianne 
Genborg.

Anders Karlsson
Vice ordförande

LILLA EDET. I måndags 
offentliggjorde arbets-
miljöorganisationen 
Prevent vilka som vann 
priset ”Sveriges bästa 
arbetsteam”.

Ett arbetsteam vid 
Nya Skolan Lilla Edet har 
tidigare utsetts till bästa 
arbetsteam i området 
Västergötland, Bohuslän 
och Halland.

Lilla Edet-teamet nådde 
dock inte hela vägen till 
nationell seger, men fick 
ändå tävlingens enda 
hedersomnämnande.

Tävlingen Sveriges bäs-
ta arbetsteam arrangeras av 
Svenskt Näringsliv, LO och 
PTK genom Prevent för att 
inspirera fler att skapa en bra 
arbetsmiljö.

– Arbetsteamet vid Nya 
Skolan Lilla Edet har verkli-
gen imponerat på juryn. Gott 
samarbete där alla stället upp 
för varandra, och med gott 
ledarskap, har gjort att arbets-
teamet är det enda av tävling-
ens 130 nominerade som får 
ett hedersomnämnande, säger 
Krister Skoglund, projektle-
dare hos Prevent.

Juryns motivering till he-
dersomnämnandet lyder: ”Det 
ambitiösa arbetsteamet har 
lyckats ta sig igenom utma-
ningen att driva Nya Skolan 
till en väl fungerande och av 
föräldrar och elever omtyckt 
skola. Framgångsreceptet har 
varit samverkan, målmedve-
tenhet och bra ledarskap. Idag 
är skolan den glada arbetsplat-
sen med mycket skratt och 
stort hjärta. Det här är skolan 
där alla försöker se det positiva 
i allt som händer, där rektorn 
gärna hoppar in som lärarvika-
rie och där man arbetar efter 
parollen: det ska vara roligt att 
gå till jobbet.”

Trivsel, arbetsglädje, sam-
arbete och bra arbetsmiljöar-
bete är viktiga ingredienser 
för att skapa hälsosamma och 
framgångsrika arbetsplatser, 
och det är några av de faktorer 
som juryn fokuserat på i sina 
bedömningar.

– Ett väl fungerande team 
ger en bra grund för en god 
arbetsmiljö och förebygger 
både fysiska och psykosociala 
arbetsmiljörisker. Nu hoppas 
jag att fler låter sig inspireras 
av Lilla Edets målmedvetna 
arbete med att skapa trivsel 
och god arbetsmiljö, säger 
Krister Skoglund.

Totalsegern i tävlingen gick 
till ett arbetsteam vid Hallbyg-
garna Jonsered AB i Falun.

JONAS ANDERSSON

Linda Forssén, rektor på Nya 
Skolan i Lilla Edet.
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Heders- 
omnämnande 
till Nya Skolan

Håkan Skog, företagscoach på 
Västtrafik, gästade frukostmö-
tet i Folkets Hus.

Lars O. Carlsson kåserade om 
infrastrukturen i och runt Gö-
teborg.

– Västsvenska paketet presenterades
En titt in i framtiden

Bland åhörarna märktes bland andra centerpartisterna Bjarne 
Färjhage och Jörgen Andersson samt Lena Bark, verksamhetsut-
vecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

KENT JOHANSSON

Ålder: 62.
Familj: Gift med Gull-Britt, 
två vuxna barn.
Bor: Skara och Gårdby på 
Öland, övernattningslägen-
het i Bryssel.
Uppdrag: Europaparlamen-
tariker för Centerpartiet.
Yrke: Folkhögskollärare, 
aktiv skogsägare.

”Lilla Edet är en 
del av Europa”

Kent Johansson (C):

Europaparlamentariker Kent Johansson (C) talade på ett allmänt 
möte i OK Gipens klubbstuga.

Årsmöte för Krisdemokraterna i Lilla Edet

SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616 
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  WWW.SPORTLIFE.SE

SENIORVECKA

149KR/MÅN

INGEN BINDNINGSTID!

Träna alla aktiviteter

SENIORKORTET 

 GRATIS TRÄNING FÖR 
ALLA SENIORER 

VECKA 10 
3-7 MARS

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N
FO

TO
: J

O
N

A
S 

A
N

D
E
R

SS
O

N

NÖDINGE. Efter 32 års 
tjänstgöring som kans-
list för Nödinge SK på 
Vimmervi idrottsplats 
pensionerade sig Bengt 
Almqvist, 67, i höstas.

Rollen som fot-
bollstränare har han 
dock kvar, även om han 
har försökt att sluta vid 
ett par tillfällen.

– Fotbollen är ett gift, 
säger Bengt.

Det var Stig Åsén som fick 
Bengt Almqvist att lämna 
Göteborg och flytta till Nö-
dinge 1973. De spelade till-
sammans i Godhem och Stig 
hade precis flyttat till Börsa-
gården.

– Jag tyckte det var top-
pen när jag kom hit och fick 
se terrängen och fotbolls-
planen. Att flytta hit är ett 
beslut som jag aldrig behövt 
ångra.

Passionen för fotboll och 
ishockey har Bengt Almqvist 
haft med sig från tidig barn-
dom. Faktum är att han var 

lika lovande i båda sporter-
na, men ville inte välja den 
ena sporten före den andra.

– Jag spelade hockey i 
Bäcken och fick anbud från 
Västra Frölunda, som låg en 
division högre än oss. Om 
jag skulle tackat ja hade jag 
fått ge upp fotbollen och det 
ville jag inte, berättar Bengt.

Som fotbollsspelare lira-
de han i dåvarande division 
4 med Godhem innan han 
påbörjade sin tränarbana i 
Nödinge SK 1978. Klubben, 
som aldrig nått högre än di-
vision 6, fick uppleva en stor-
hetstid under Almqvists era.

– Vi avancerade två divi-
sioner, från sexan till fyran. 
Det var en fantastiskt rolig 
tid.

Bengt Almqvist har upp-
levt många seriesegrar under 
årens lopp. Han har blivit nå-
got av en specialist att ta lag 
från division 5 till division 4. 
Det har hänt vid inte mindre 
än fem tillfällen. På sitt CV 
har han bland annat 12 år i 
Nödinge SK, 8 år i Kode IF 
och 4 år i IK Kongahälla.

– Jag har trivts oerhört bra 
vart jag än har kommit, men 
det är klart att hjärtat klap-
par lite extra för just dessa 

tre föreningar. Jag bevakar 
dem lite extra.

Sir Alex Ferguson var 
72 år när han slutade som 
tränare för Manchester 
United i våras. Du har va-
rit igång sedan 1978. Hur 
länge orkar du hålla på?

– Om sanningen ska fram 
så har jag faktiskt slutat vid 
ett par tillfällen för att åter-
vända till tränarsysslan igen 
när klubbar i nöd har hört 
av sig. Det har inte varit så 
svårt att övertala mig om jag 
säger som så. Efter detta är 
det nog slut i alla fall, men 
man ska aldrig säga aldrig…

För närvarande genomför 
Bengt Almqvist sin tredje se-
jour i Kode IF. Han återvän-
de till Lunnevi förra året och 
omedelbart blev det avance-
mang till division 4.

– Jag hoppas vi ska kunna 
utveckla vårt spel ytterligare 
i år. Målet är i första hand att 
hänga kvar.

I laget återfinns den bästa 
spelare som Bengt Almqvist 
någonsin drillat.

– Jag har tränat många 
duktiga spelare, men Mar-
cus Anderberg står i en 
klass för sig. Han värvades 
till ÖIS, men kunde inte 
fortsätta sin elitsatsning då 
kroppen sade stopp. Marcus 
är enormt duktig och sam-
tidigt en väldigt sympatisk 
person.

Bengt Almqvist trivs med 
livet som pensionär. Sov-
mornarna är det bästa inty-
gar han och dessutom blir 
det gott om tid över för att 
utöva sina favoritsysslor – 
fotboll och hockey.

– Hockey spelar jag med 
Gothenburg Oldtimers flera 
dagar i veckan och sedan hål-
ler jag igång med Nödinge 

SK:s oldboys. Nu har det va-
rit lite si och så då jag har ett 
knä som krånglar.

Hur är din relation till 
Nödinge SK?

– Den är god. Jag sitter 
med i styrelsen för fotbolls-
hallen, men har inga andra 
uppdrag i klubben. Däre-
mot bor jag ju granne med 

idrottsplatsen, så lite koll har 
jag allt.

Återstår att se hur länge 
Bengt Almqvist blir kvar i 
fotbollens tjänst.

– Men är kvar i fotbollens tjänst
Bengt Almqvist har pensionerat sig

Bengt Almqvist har en passion för fotbollen som få. Nyligen pensionerade han sig från arbetet 
som kanslist på Vimmervi idrottsplats, men tränaryrket har inte givit upp ännu. ”Bengan” är inne 
på sin tredje sejour i Kode IF.

Vimplar från alla de klubbar där Bengt Almqvist tjänstgjort som tränare. 

BENGT ALMQVIST

Ålder: 67. Jag fyller 68 i 
december.
Bor: Nödinge.
Klubbar som tränare: Nö-
dinge SK 1978-82, Her-
mansby IF 1984-85, Kode 
IF 1986-89, IK Kongahälla 
1990-92, Nödinge SK 
1993-95, Bohus IF 1996-97, 
Inlands IF 1998-99, Nödinge/
Nol 2000, Hisingsbacka FC 
2005-06, IK Kongahälla 2007, 

Kode IF 2008-09, Nödinge SK 
2010-2012, Kode IF 2013-
Favoritlag: FC Barcelona.
Gör helst vid sidan av fotbol-
len: Träffar särbon och spelar 
hockey.
Ser du helst på OS: Ishockeyn, 
inget annat.
Vilka vinner Fotbolls-VM: 
Brasilien.
Motto i livet: Ta dagen som 
den är.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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 I söndags gick startskot-
tet för en ny hästgren på Ale 
Jennylunds Ridskola. Ett 
litet gäng voltigörer visade 
vad de kunde till häst och 
efter detta fick de som ville 
komma ner i manegen och 
prova på vad en voltigeträ-
ning innebär. Det provades 
på en hästattrapp, på hästar-
na Tanja och Luco Rae, samt 
tränades lite gymnastik och 
smidighet på långmatta.

Ett tiotal barn och ung-

domar kom och testade och 
många tyckte det var så kul 
att de vill börja träna med i 
gruppen som startar nu på 
torsdag. 

– Vi kommer börja med 
voltigeträningar på Ale-Jen-
nylunds Ridklubb på torsda-
gar och söndagar till att bör-
ja med, sedan får tiden utvisa 
hur stort intresset blir och 
om vi startar fler grupper, 
säger Sara Wingård.

Tea Palmqvist kom till Ale-Jennylunds Ridklubb i söndags för 
att prova på voltige.

Voltige på Ale-Jennylunds Ridklubb

GÖTA. Göta BK har re-
dan tidigt på säsongen 
hittat vinnarspåret.

I årets första tävlings-
match (DM) borta mot 
Wargön i lördags blev 
det seger med 2-1.

– Vi ligger i fas, 
konstaterar tränaren 
Marcus Tersing.

Det nyblivna division 4-laget 
Göta BK vann den tränings-
turnering som Stenungsunds 
IF arrangerade första helgen 
i februari. Myckleby 6-1, 
Skärhamn 2-0, Stenungsund 
0-0 och Edet FK 0-0 räckte 
till totalvinst. Därefter har 
det också blivit två raka tri-
umfer i träningsspelandet 
mot Trollhättans Syrianska 
(5-1) respektive Halvorstorp 
(2-0).

I DM-matchen mot War-
göns IK fick gästerna en 
smakstart. Det stod 0-2 efter 
1.25 minuter och då var det 

ändå hemmalaget som hade 
avspark.

– Jag har aldrig varit med 
om något liknande. Det bor-
de varit 4-0 efter tio minu-
ter. Vi missade friläge och 
det var bollar som rensades 
undan på mållinjen, berättar 
Tersing.

Efter den sprakande in-
ledningen gick det emeller-
tid i stå. Wargön tilläts kom-
ma in i matchen och kunde 
reducera.

– Vi vann rättvist, men 
tappade fokus. Jag är inte 
nöjd med insatsen. Vi kan 
betydligt bättre, säger Ter-
sing.

Av de många nyförvär-
ven inför årets säsong är det 
Thomas Schwarzlmüller 
från Västerlanda GoIF som 
har imponerat mest på lag-
ledningen.

– Han har gjort det riktigt 
bra på vårt tremannamittfält, 
förklarar Tersing.

– Joakim Berg från Edet 

FK har också tillfört stabili-
tet åt vårt försvarsspel.

Inga skador som be-
kymrar i dagsläget?

– Vi har haft en del sjuk-
domar i truppen, men på 
skadelistan har vi för närva-
rande bara Joacim Lengrot. 

Han dras med en korsbands-
skada, men slipper förmodli-
gen operation. Det återstår 
dock någon dryg månad 
innan han kan vara tillbaka 
på planen, avslutar Marcus 
Tersing.

JONAS ANDERSSON

Göta BK:s tränare Marcus Tersing.

Göta BK på 
vinnarspåret

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N



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 2005

Lördagen den 1 mars 2014
08:00 –17:00

Med lag från BK Bifrost, Nol IK, Nödinge SK, 
Stenkullen Goik, Surte/Bohus UF, Tuve IK, 

Vallens IF, Ytterby

Cafeterian är öppen Välkomna!

VILL DU OCKSÅ VARA MED
Vi har lag från pojkar och flickor födda 

2007 till Oldboys

KOM UPP TILL VIMMERVI

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 
lags hemsidor

NÖDINGE–SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

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

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Bohus centrum
Tel: 031 – 98 22 98 Mobil 0739-16 88 53

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Allsvenskan södra
Åtvidaberg – Surte BK 6-10 
(1-8)
Mål SBK: Magnus Karlsson 4, Jens 
Samuelsson 2, Jonas Trysberg, Martin 
Östling, Johan Janebrink, Marcus 
Blom. Matchens kurrar: Magnus 
Karlsson 3, Aldin Cirkic 2, Daniel 
Bengtsson 1.
Sluttabell
Gripen 21 103 39
Nässjö 21  94 37
IFK Motala 21  51 35
Tranås 21  32 25
Jönköping 21    4 24
Blåsut 21    2 21
Surte BK 21   -3 21
Lidköpings AIK 21 -20 17
Otterbäcken 21 -66 14
Tjust Bandy 21 -52 12 
Åtvidaberg 21 -81 10
Frillesås 21 -64   9

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Baltichov 19-24 
(9-9)
Mål Ale: Jonathan Cederholm 6, 
Martin Olsson 4, Marcus Hylander 
4, Johan Lövgren 3, Mattias Johan-
nesson och Daniel Rehn 1 vardera. 
Matchens kurrar: Stefan Johannesson 
2, Urban Tallheden 1.

Division 2 Göteborg damer
Guldhedens IK - Surte IS IBK  
2-6 (0-1,0-2,2-3)
 Mål SIS IBK: Katja Kontio 2, Carolina 
Björkner, Jonna Leek, Natalie hjert-
berg och Emma Asplund 1 vardera.
Backadalen - Surte IS IBK  2-3 
(1-1, 1-1, 0-1))
Mål SIS IBK: Annika Korsbo, Natalie 
Hjertberg, Katja Kontio. Matchens 
kurrar: Jonna Leek 3, Sofia Eliasson 
2, Cecilia Isberg 1.

Pixbo Wallenstam 17 133 47
Sportlife Kungälv 18  57 43
Lindås IBK 16  31 40
Surte IS IBK 18  27 34
Lindome IBK 17   -4 30
FBC Lerum 18  17 28
Floda IBK 17    3 21
IBK Göteborg 18 -76 12
Guldhedens IK 18 -55 11
Kärra IBK 17 -61   9 
IBF Backadalen 18 -72   7

Division 4 Göteborg
Skår IBK – Surte IS IBK 7-7
Mål Skår: Emil Rydén 3, Danny 
Eriksson, Andreas Helgé, Ronny 
Berg, Christian Hansson.Surte: 
Daniel Dahlman 3, Christoffer 
Ahlström, Pontus Jonsson, Mathias 
Larsson, Toni Hilkamo. Matchens 
kurrar Skår: Emil Rydén 3, Andreas 
Helgé 2, Niklas Öhrn 1. Surte: Daniel 
Dahlman 3, Mathias Larsson 2, Oliver 
Engström 1.

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL I ALE

Ons 26 feb kl 19.30
Älvevi
Älvängen – Skepplanda

Tor 27 feb kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors – Romelanda

Fre 28 feb kl 19.15
Forsvallen 
(DM-match)
Skepplanda – Arentorp

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 6 par. Medel 
var 50 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                65
2. Elsa Persson/Rikard Johansson         61
3.  Marie-Louise Björklund/ 

Bengt-Åke Pettersson                        54

BRIDGE

Surte avslutade snyggt
ÅTVIDABERG. Surte BK 
avslutade den allsvens-
ka bandysäsongen 
snyggt med en klar 
seger över nästjumbon 
Åtvidaberg.

Nu väntar vila och 
samtal med såväl trä-
nare som spelare inför 
nästa år.

– Jag ska träffa styrel-
sen i veckan, men jag är 
positiv till en fortsätt-
ning, säger Surtes träna-
re Jonny Samuelsson.

Surte BK har svarat för en 
stabil säsong i sin återkomst 
i bandyallsvenskan. Sjunde-
platsen hade mersmak och 
med lite mer flyt hade laget 
lika gärna kunnat sluta som 
tabellfyra.

– Nässjö har vi ju till ex-
empel på gaffeln, men totalt 
sett ska vi ändå vara nöjda. 
Vi har varit lite ojämna i vis-
sa matcher, samtidigt har vi 
testat mycket nytt och då blir 
det så här. Om jag fortsätter 
som tränare kommer mitt 
mål vara att förbättra spelet 
på den offensiva planhalvan. 
Jag vill att vi blir bättre på 
att hålla i bollen så anfallen 
blir längre. En annan detalj 
som jag skulle vilja utveckla 
är skridskoåkningen, den vill 
jag gärna se mer explosiv, 
säger Jonny Samuelsson när 
säsongen summeras.

Avslutningen borta mot 
Åtvidaberg var över efter en 
halvlek. 

– Vi hade ett mycket bra 
bolltempo och visade också 
stort mod i vårt passnings-

spel. Dessutom var alla spe-
lare delaktiga i våra offensiva 
räder. 8-1 i paus var i under-
kant, berättar Jonny Samu-
elsson.

I andra halvlek var in-
spirationen bortblåst och 
Åtvidaberg kunde putsa siff-
rorna.

Surte BK kunde också 
glädja sig åt att farmarlaget, 
Vildkatterna, har kvalificerat 
sig för spel i division ett näs-
ta säsong.

– Det är ju fantastiskt 

roligt för klubben, men det 
ställer också krav på vår or-
ganisation. Vi får se över 
hur vi ska jobba, säger Carl 
Ahlgren, lagledare för Vild-
katterna och ordförande i 
klubben.

Hur är din känsla inför 
nästa år? Några indikatio-
ner från spelare och led-
are?

– Bara att det är en positiv 
känsla i föreningen och att 
inga spelare har aviserat att 
de tänker sluta. Sen är det 

ju väldigt tidigt att uttala sig 
än. Några spelare blir ju all-
tid kontaktade och eftersom 
vi inte betalar ut några er-
sättningar har vi heller inga 
kontrakt, vilket gör att vi får 
leva med en viss osäkerhet, 
svarar Carl Ahlgren som 
självklart hoppas att samta-
len med Jonny Samuelsson 
ska innebära en fortsättning.

– Det är en väldigt positiv 
person som vi uppskattar att 
jobba tillsammans med. Nu 
ska vi snacka ihop oss och 

förhoppningsvis är vi över-
ens om tagen.

På spelarfronten är det 
framför allt en osäkerhet 
kring Magnus Karlsson 
som redan i julas var på väg 
att ansluta till moderklubben 
Nässjö. Vilken klubbadress 
smålänningen bestämmer sig 
för inför nästa år lär vara en 
av ”snackisarna” under silly 
season som snart stundar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surte BK i allmänhet och Magnus Karlsson i synnerhet avslutade den allsvenska bandysäsongen snyggt genom att bortaslå Åtvida-
berg med klara 10-6. Magnus Karlsson svarade för fyra av målen och nu stundar en oviss väntan på vad bandyprofilen bestämmer 
sig för inför nästa säsong...
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Allsvenskan södra
Åtvidaberg – Surte BK 6-10 (1-8)

BANDY

Surte nära målet
GÖTEBORG. Kampen om 
fjärdeplatsen i inne-
bandyns damtvåa står 
mellan Surte IS IBK och 
Lindome.

På fredag möts lagen i 
Bohushallen.

– Vi vill gärna vinna 
av egen kraft och ser 
fram mot matchen, 
säger Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Tack vare vinsterna över 
Guldheden och Backadalen 
kan Surte även i händelse av 
en förlust mot Lindome kla-
ra sin målsättning och sluta 
fyra i tabellen.

– Vi har ett bra utgångs-
läge, men har fått slita hårt 
på ett mindre antal spela-
re. Mot Backadalen hade vi 
inga ordinarie centrar, utan 
Carolina Björkner och An-
nika Korsbo fick vikariera, 
berättar Pasanen.

Mot Guldheden var Surte 
det bättre laget och borde ha 

punkterat matchen tidigare.
– Vi förvaltar inte de 

chanser vi skapar, men sam-
tidigt kan man konstatera att 
Guldheden lyckas med sin 
spelförstörelse. Vi kom ald-
rig riktigt igång, säger Pa-
sanen som fick se samma in-
effektivitet mot Backadalen.

– Trots 14-4 i skott stod 
det 1-1 efter första perioden. 
Mittperioden var ännu värre, 
men genom Natalie Hjert-
berg lyckades vi kvittera 
och inför den sista perioden 
hade vi ett bra snack. Vi kom 
ut som ett helt nytt lag och 
spelade ut Backadalen efter 
noter. Tyvärr blev det bara 
ett mål, men ett fantastiskt 
sådant. Katja Kontio vände 
först bort sin bevakare, lura-
de ner målvakten och satte 
bollen läckert i bortre bur-
gaveln. 17-2 i skott säger det 
mesta. Vi var helt överlägsna 
och 3-2 speglade inte match-
en, anser Pasanen.

Nu återstår mötet med 
jagande Lindome och sedan 
bortamatch mot Kärra innan 
säsongen är över.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 2 Göteborg
Guldheden –Surte IS IBK 2-6

Backadalen – Surte IS IBK 2-3

INNEBANDY

Kaptenen levererar. Carolina Björkner är poängmaskinen i Surte IS IBK även i år.
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INNEBANDY
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SURTE IS IBK 
– LINDOME IBK

DAMER DIV 2

Parkera på grusplan vid hallen

BOHUS. Den avgörande 
matchen för Bohus IF 
pingisseniorer blev lite 
av ett antiklimax.

Bohus IF var på plats 
och laddade för att 
knipa den poäng som 
behövdes för att säkra 
seriesegern. 

Då dök inte motstånd-
aren, Rudalens IF, upp 
till matchen.

– Även om det gällde 
en match för att bärga 
seriesegern var det inte så 
här vi ville vinna, förklarade 

Johnny Sallander.
– Nu får vi köra ett trä-

ningspass istället. Vi har ett 
par matcher kvar på säsong-
en och det hade varit kul 
om vi kunde gå igenom se-
rien utan att förlora en enda 
match, sade Johnny.

Bohus IF kan redan nu 
börja planera för nästa år. 

– Till nästa säsong hopp-
as vi kunna ha två seniorlag 
i seriespel. Vi är idag 6-8 
seniorer som turas om att 
spela och till nästa säsong 
kan vi förhoppningsvis lyf-
ta upp ett antal spelare från 
vår ungdomsakademi och då 

kan vi ha två lag i spel, säger 
Magnus Olofsson som ser 
ljust på framtiden.

– Det finns ett antal barn 
som tränar pingis varje vecka 
och vi har 4-5 lag i ung-
domsserierna. Alla barn som 
vill spela är välkomna att del-
ta, fortsätter Magnus. 

– Jättekul att vi vinner se-
rien och tar ett steg uppåt i 
seriesystemet. Nu kommer 
hela försäsongsträningen 
att gå mycket lättare när 
man vet att vi har kapacitet 
att spela bra, avslutar Jonas 
Lundell.

I helgen som gick bör-
jade vårsäsongen för Bohus 
IF:s duktiga pingisungdo-
mar. 

– Vi kommer att ha 5 lag 
i seriespel under våren, sä-
ger Annica Svensson som 
ansvarar för en stor tränings-
grupp. 

Första ut av alla lagen var 
ett av de yngre och det blev 
stora framgångar, seger i 
båda matcherna. Laget be-
stod av Tobias Skyman och 
Jonas Ekström. I den första 
matchen stod BTK Linné 
för motståndet. Tobias Sky-
man fick vika ned sig i sin 
första match och fick stryk 
med 3-1 i set efter att ha in-

lett starkt och vunnit första 
set. Därefter vann Jonas Ek-
ström sin match efter en tuff 
batalj med 3-1 i set. 

– Dubbelmatchen blev se-
dan en hård match men där 
visade killar upp ett starkt 
spel och kunde rättvist vinna 
med 3-1 i set. Båda killarna 
visade upp en härlig käm-
parglöd och bra inställning, 
säger Annica Svensson. 

Efter detta avgjorde Jonas 
Ekström definitivt matchen 
genom att vinna sin andra 
singel med 3-1 i set. Att se-
dan Tobias Skyman tappade 
sin singelmatch hade egent-
ligen ingen betydelse.

I dagens andra match 

ställdes de gulsvarta mot lo-
kalkonkurrenten Kungälvs 
BTK. Återigen skrevs se-
gersiffrorna till 3-2. Tobias 
Skyman inledde med att tap-
pa sin match mot Kungälvs 
förstespelare efter en tuff 
tillställning. Efter det rada-
de Bohus IF tre raka segrar; 
dubbelmatchen och två sing-
lar. 

– Vad skönt att se killarna! 
Detta är de första matcherna 
de gör och det blir två seg-
rar direkt. Det finns en stor 
framtid bland alla våra lo-
vande ungdomar, säger man 
från ledarhåll.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus IF har säkrat seriesegern i division 7.  Här ses några av guldhjältarna. Från vänster: Johnny 
Sallander, Jonas Lundell, Jan Longnell och Jonas Gustafsson.

Seriesegern klar!
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...och framgångar för BIF:s pingisungdomar

Derbydramatik på hög nivå

 Förgrundsfigur. Emil Rydén som brottats med skador hela säsongen gjorde ingen besviken i  
 debyt mot Surte, där han svarade för tre av Skårs mål. 

SKEPPLANDA. Det blev 
ett målrikt derby som 
innehöll det mesta.

Skår IBK såg länge ut 
att snuva serieledande 
Surte IS IBK på samtliga 
poäng, men gästerna 
fick sista ordet.

– Vi fick ingen panik 
trots underläge med tre 
bollar och oavgjort kän-
des rättvist, summerade 
Surtes tränare Tobbe 
Engström efter den 
nervkittlande tillställ-
ningen.

Det blev ett innebandyderby 
helt i publikens smak. Hem-
malaget, på åttonde plats i 
tabellen, var heltaggat och vi-
sade redan från första tekning 
att man skulle sälja sig dyrt.

Skår satte sig i förarsätet 
sedan Emil Rydén prickat 
in 1-0 efter 4.07. Christoffer 
Ahlström kvitterade innan 
den första perioden var över.

Mellanakten blev händel-
serik. Surtes främste aktör, 
Daniel Dahlman, presen-
terade sig när han satte 1-2 
efter 3.42. Därefter svängde 
pendeln över till hemmala-
gets favör. Danny Eriksson, 
Emil Rydén, Andreas Helgé 
och Ronny Berg såg till att 
Skår var i överläge med 5-2 
när matchuret visade 15.23. 
Det föranledde lagledningen 
i Surte att ta en time out. Det 
gav önskvärd effekt. Pontus 
Jonsson gjorde 5-3 och Ma-
thias Larsson 5-4 i numerärt 
överläge innan den andra pe-
rioden var till ända.

Den avslutande perioden 
fortsatte i samma höga tem-
po. Åskådarna i Skepplanda-
hallen fick uppleva flera fina 

kombinationer och rejäla tag 
i närkamperna, utan att det 
för den sakens skull blev fult 
i överkant. Hemmalaget gjor-
de ett nytt ryck när Christian 
Hansson satte 6-4 och Emil 
Rydén pricksköt 7-4 efter 
4.47. Avgjort? Absolut inte! 
Daniel Dahlman gav gästerna 
kontakt när han hittade rätt 
med sitt 7-5-mål med dryga 
åtta minuter kvar att spela.

Rafflande
Slutminuterna blev rafflan-
de. Daniel Dahlman satte 
sin tredje kasse när klockan 
visade 17.53. En knapp mi-
nut senare var det kvitterat. 
Toni Hilkamo slängde i väg 
ett skott från egen planhalva 
som letade sig in bakom en 
förvånad Skårmålvakt i Nik-
las Öhrn, som för övrigt spe-
lade briljant mellan stolparna 
denna söndagskväll.

Tro inte att det var slut 

på dramatiken i och med 
7-7-målet. Det serverades 
ytterligare två målchanser, en 
för vardera laget, innan slut-
signalen ljöd.

– Surt att tappa ledning-
en, men ändå helt okej. Vi 
har förlorat många matcher 
den senaste tiden, så detta var 
ändå ett fall framåt, förkla-
rade Skårs bäste spelare för 
dagen, tremålsskytten Emil 
Rydén.

Surtetränaren Tobbe Eng-
ström hade dubbla känslor 
efter matchen.

– Inte för att förringa Skårs 
insats, men vi var väldigt non-
chalanta inledningsvis. Kan-
ske var det nerverna som spö-
kade. De gjorde mål på våra 
misstag. Vi har i snitt släppt 
4,1 mål, idag släpper vi in sju 
bollar, analyserade Engström.

– Jag är ändå stolt över kil-
larna att vi tar oss tillbaka. Vi 
drabbas inte av någon panik 
utan fortsätter att trumma på. 
Vi coachar aktivt och sett över 
60 minuter är ett oavgjort re-
sultat fullt rättvist.

Fem matcher återstår och 
Surte leder serien, två poäng 

före jagande IBF Göteborg.
– Vi ska inte kasta bort den 

här fina säsongen utan ge det 
en chans. Ges vi möjlighet att 
ta steget upp till division 3 
så ska vi ta den, säger Tobbe 
Engström.

JONAS ANDERSSON

Gästande Surte jublade efter att ha satt kvitteringen efter 18.51 i 
den tredje perioden.
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BOHUS. Den avgörande 
matchen för Bohus IF 
pingisseniorer blev lite 
av ett antiklimax.

Bohus IF var på plats 
och laddade för att 
knipa den poäng som 
behövdes för att säkra 
seriesegern. 

Då dök inte motstånd-
aren, Rudalens IF, upp 
till matchen.

– Även om det gällde 
en match för att bärga 
seriesegern var det inte så 
här vi ville vinna, förklarade 

Johnny Sallander.
– Nu får vi köra ett trä-

ningspass istället. Vi har ett 
par matcher kvar på säsong-
en och det hade varit kul 
om vi kunde gå igenom se-
rien utan att förlora en enda 
match, sade Johnny.

Bohus IF kan redan nu 
börja planera för nästa år. 

– Till nästa säsong hopp-
as vi kunna ha två seniorlag 
i seriespel. Vi är idag 6-8 
seniorer som turas om att 
spela och till nästa säsong 
kan vi förhoppningsvis lyf-
ta upp ett antal spelare från 
vår ungdomsakademi och då 

kan vi ha två lag i spel, säger 
Magnus Olofsson som ser 
ljust på framtiden.

– Det finns ett antal barn 
som tränar pingis varje vecka 
och vi har 4-5 lag i ung-
domsserierna. Alla barn som 
vill spela är välkomna att del-
ta, fortsätter Magnus. 

– Jättekul att vi vinner se-
rien och tar ett steg uppåt i 
seriesystemet. Nu kommer 
hela försäsongsträningen 
att gå mycket lättare när 
man vet att vi har kapacitet 
att spela bra, avslutar Jonas 
Lundell.

I helgen som gick bör-
jade vårsäsongen för Bohus 
IF:s duktiga pingisungdo-
mar. 

– Vi kommer att ha 5 lag 
i seriespel under våren, sä-
ger Annica Svensson som 
ansvarar för en stor tränings-
grupp. 

Första ut av alla lagen var 
ett av de yngre och det blev 
stora framgångar, seger i 
båda matcherna. Laget be-
stod av Tobias Skyman och 
Jonas Ekström. I den första 
matchen stod BTK Linné 
för motståndet. Tobias Sky-
man fick vika ned sig i sin 
första match och fick stryk 
med 3-1 i set efter att ha in-

lett starkt och vunnit första 
set. Därefter vann Jonas Ek-
ström sin match efter en tuff 
batalj med 3-1 i set. 

– Dubbelmatchen blev se-
dan en hård match men där 
visade killar upp ett starkt 
spel och kunde rättvist vinna 
med 3-1 i set. Båda killarna 
visade upp en härlig käm-
parglöd och bra inställning, 
säger Annica Svensson. 

Efter detta avgjorde Jonas 
Ekström definitivt matchen 
genom att vinna sin andra 
singel med 3-1 i set. Att se-
dan Tobias Skyman tappade 
sin singelmatch hade egent-
ligen ingen betydelse.

I dagens andra match 

ställdes de gulsvarta mot lo-
kalkonkurrenten Kungälvs 
BTK. Återigen skrevs se-
gersiffrorna till 3-2. Tobias 
Skyman inledde med att tap-
pa sin match mot Kungälvs 
förstespelare efter en tuff 
tillställning. Efter det rada-
de Bohus IF tre raka segrar; 
dubbelmatchen och två sing-
lar. 

– Vad skönt att se killarna! 
Detta är de första matcherna 
de gör och det blir två seg-
rar direkt. Det finns en stor 
framtid bland alla våra lo-
vande ungdomar, säger man 
från ledarhåll.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus IF har säkrat seriesegern i division 7.  Här ses några av guldhjältarna. Från vänster: Johnny 
Sallander, Jonas Lundell, Jan Longnell och Jonas Gustafsson.

Seriesegern klar!
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...och framgångar för BIF:s pingisungdomar

Derbydramatik på hög nivå

 Förgrundsfigur. Emil Rydén som brottats med skador hela säsongen gjorde ingen besviken i  
 debyt mot Surte, där han svarade för tre av Skårs mål. 

SKEPPLANDA. Det blev 
ett målrikt derby som 
innehöll det mesta.

Skår IBK såg länge ut 
att snuva serieledande 
Surte IS IBK på samtliga 
poäng, men gästerna 
fick sista ordet.

– Vi fick ingen panik 
trots underläge med tre 
bollar och oavgjort kän-
des rättvist, summerade 
Surtes tränare Tobbe 
Engström efter den 
nervkittlande tillställ-
ningen.

Det blev ett innebandyderby 
helt i publikens smak. Hem-
malaget, på åttonde plats i 
tabellen, var heltaggat och vi-
sade redan från första tekning 
att man skulle sälja sig dyrt.

Skår satte sig i förarsätet 
sedan Emil Rydén prickat 
in 1-0 efter 4.07. Christoffer 
Ahlström kvitterade innan 
den första perioden var över.

Mellanakten blev händel-
serik. Surtes främste aktör, 
Daniel Dahlman, presen-
terade sig när han satte 1-2 
efter 3.42. Därefter svängde 
pendeln över till hemmala-
gets favör. Danny Eriksson, 
Emil Rydén, Andreas Helgé 
och Ronny Berg såg till att 
Skår var i överläge med 5-2 
när matchuret visade 15.23. 
Det föranledde lagledningen 
i Surte att ta en time out. Det 
gav önskvärd effekt. Pontus 
Jonsson gjorde 5-3 och Ma-
thias Larsson 5-4 i numerärt 
överläge innan den andra pe-
rioden var till ända.

Den avslutande perioden 
fortsatte i samma höga tem-
po. Åskådarna i Skepplanda-
hallen fick uppleva flera fina 

kombinationer och rejäla tag 
i närkamperna, utan att det 
för den sakens skull blev fult 
i överkant. Hemmalaget gjor-
de ett nytt ryck när Christian 
Hansson satte 6-4 och Emil 
Rydén pricksköt 7-4 efter 
4.47. Avgjort? Absolut inte! 
Daniel Dahlman gav gästerna 
kontakt när han hittade rätt 
med sitt 7-5-mål med dryga 
åtta minuter kvar att spela.

Rafflande
Slutminuterna blev rafflan-
de. Daniel Dahlman satte 
sin tredje kasse när klockan 
visade 17.53. En knapp mi-
nut senare var det kvitterat. 
Toni Hilkamo slängde i väg 
ett skott från egen planhalva 
som letade sig in bakom en 
förvånad Skårmålvakt i Nik-
las Öhrn, som för övrigt spe-
lade briljant mellan stolparna 
denna söndagskväll.

Tro inte att det var slut 

på dramatiken i och med 
7-7-målet. Det serverades 
ytterligare två målchanser, en 
för vardera laget, innan slut-
signalen ljöd.

– Surt att tappa ledning-
en, men ändå helt okej. Vi 
har förlorat många matcher 
den senaste tiden, så detta var 
ändå ett fall framåt, förkla-
rade Skårs bäste spelare för 
dagen, tremålsskytten Emil 
Rydén.

Surtetränaren Tobbe Eng-
ström hade dubbla känslor 
efter matchen.

– Inte för att förringa Skårs 
insats, men vi var väldigt non-
chalanta inledningsvis. Kan-
ske var det nerverna som spö-
kade. De gjorde mål på våra 
misstag. Vi har i snitt släppt 
4,1 mål, idag släpper vi in sju 
bollar, analyserade Engström.

– Jag är ändå stolt över kil-
larna att vi tar oss tillbaka. Vi 
drabbas inte av någon panik 
utan fortsätter att trumma på. 
Vi coachar aktivt och sett över 
60 minuter är ett oavgjort re-
sultat fullt rättvist.

Fem matcher återstår och 
Surte leder serien, två poäng 

före jagande IBF Göteborg.
– Vi ska inte kasta bort den 

här fina säsongen utan ge det 
en chans. Ges vi möjlighet att 
ta steget upp till division 3 
så ska vi ta den, säger Tobbe 
Engström.

JONAS ANDERSSON

Gästande Surte jublade efter att ha satt kvitteringen efter 18.51 i 
den tredje perioden.
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LÖRDAG 1/3 
ALE GYMNASIUM

Div 4 damer
Ale IBF – Sportlife Kungälvs IBK 

kl 15.30

innebandy!

www.aleibf.se
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Ale HF har inte givit upp
NÖDINGE. Ale HF:s 
handbollsherrar har inte 
givit upp hoppet.

Serietvåan IK Bal-
tichov bjöds tufft mot-
stånd i Ale gymnasium.

– Kan vi spela på den 
här nivån mot våra 
kommande motståndare 
kommer vi att vinna de 
sista matcherna och då 
kan vi rädda kontraktet, 
säger tränare Janne 
Lövgren.

Med bara fyra segrar under 
säsongen har Ale HF:s her-
rar ett utsatt läge i tabellen. 
Avslutningen måste mer el-
ler mindre bestå av segrar, 
men Baltichov gick det som 
väntat inte att rå på i sön-
dags. Förlusten med fem mål 
var dock lätt att komma över. 

Ale HF visade plötsligt att de 
faktiskt kan mäta krafter med 
seriens främsta lag. Efter 
första halvlek var ställningen 
helt jämn.

– Försvarsspelet var snudd 
på felfritt hela matchen. Jag 
är enormt imponerad av 
Urban Tallhedens defen-
siva arbete och vår målvakt 
Stefan Johannesson för-
tjänar också många stjärnor 
i kanten, säger Lövgren när 
han summerar Baltichov-
matchen.

Gästerna kunde till sist 
avgå med segern, men den 
satt hårt inne.

Satt hårt inne
– Trots förlusten var det en 
go känsla efter matchen. Kil-
larna känner att de är på rätt 
väg och kan vi behålla sam-
ma fokus när vi möter Celtic 
borta på onsdag och Ulrice-
hamn hemma på söndag är 
jag övertygad om att vi vin-

ner båda matcherna. Skulle 
vi göra det har vi plötsligt 
igen, menar Lövgren.

Faktum är att Ale HF:s 
fem avslutande matcher är 
mot beskedligt motstånd. 
Förutom Celtic och Ulrice-
hamn väntar Hök, Halmstad 
och Rya.

– Matcherna ska spelas, 
sen får vi se vad det leder till. 
Hur som helst är det kul att 
våra yngre killar tar för sig 
allt mer i laget. Fem matcher 
återstår och vi går in för att 
vinna de som är kvar. Tiden 
tas i mål, avslutar Janne Löv-
gren.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Baltichov 19-24 (9-9)

HANDBOLL

www.laget.se/nodingesk

FLICKOR 02 18:10 
NÖDINGE vs Orust

FLICKOR 99 12:00 
NÖDINGE vs Sävehof

DAMER DIV 2 15:00 
NÖDINGE vs Alingsås

TORSDAG 27 FEB

SÖNDAG 2 MARS

NÖDINGE SPORTHALL

ALE GYMNASIUM

Välkommen

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

Ale HF har inte givit upp än. 
Fem matcher återstår och 
kampen om att rädda klubben 
kvar i trean fortsätter. 
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- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

MATCHER

EL FIXARNA I ALE

ALE GYMNASIUM 
2 mars 16.45

Herr div 3
Ale HF – KFUM Ulricehamn

DM Västergötland

FRE 28/2 KL 19.15
Forsvallens konstgräs

SBTK HERR–ARENTORP/HELÅS

MATCH PÅ FORSVALLEN
Östra Cupen
Ahlafors IF - Stenkullen GoIK 
3-0 (1-0)
Mål: Peter Antonsson, Michael Hintze, 
Jesper Johannesson.

DM Västergötland
Wargön – Göta 1-2 (1-2)
Mål GBK: Johan Lilja, Rikard 
Vikingsson. 

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Ytterby IS 1-1 
(1-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein.

Stångenäs – Edet FK 2-0

Warta – Älvängens IK 4-3

FOTBOLL

HU18 
Ale Basket - Borås               53-79

DU15 
Marbo BK - Ale Basket         34-52

HU15 
Partille Basket - Ale Basket 59-61

DU14 
Ale Basket - Onsala Pirates 57-36

DU24 
Stenungsund - Ale Basket 36-50

BASKET

– Men nu räknas bara segrar

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS
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Kommer du ihåg hur 
det var? Innan allt 
blev så väldigt. Innan 

allt som inte syns upphörde 
att existera. När vi fortfa-
rande hade tid. När tiden 
inte främst gick åt till att 
överkompensera för allt vi 
överkonsumerar. När det 

räckte att vara lagom.
Jag har ett tydligt minne 

från när jag var barn. 
Mitt lördagsgodis bru-

kade bestå av en Marabou 
chokladkaka, den där minsta 
som man kunde köpa tre för 
en tia. 

Den åt jag alltid till Pippi 
Långstrump som började 
direkt efter V75, så medan 
pappa tittade på travet bröt 
jag omsorgsfullt min choklad 
i bitar och satt sedan och 
väntade. 

Det var sent 80-tal vi 
hade en leopardmönstrad 
plyschsoffa och tv på hjul.

De djurmönstrade soffor-
na är borta (eller kanske på 
väg tillbaka), hjulen under 
tv:n likaså. Lördagsgodiset 
däremot har sedan dess 
antagit enorma proportio-
ner. Vilken unge skulle idag 
nöja sig med en stackars 
chokladbit? Ska det mysas 

så ska det mysas ordentligt 
och inte bara på lördagar. 
Vi har chipsjätten OLW att 
tacka (eller beskylla) för det 
uppshåsade fredagsmyset, 
som efter den framgångsrika 
tv-reklamen gick rakt in i 
de svenska vardagsrummen. 
Den lilla lördagschokladen 
har för länge sedan blivit 
omsprungen och runt om i 
vårt mörka land dukas det 
vid veckoslutet upp med 
skräpmat, chips med flera 
sorts dipp och överfulla go-
disskålar. 

En granskning som 
tidningen Metro nyligen 
publicerade visar att medel-
svensken blivit nästan fem 
kilo tyngre sedan slutet av 
80-talet. Det är inte speciellt 
överraskande, men samti-
digt tränar vi ju som aldrig 
förr. Motionscyklarna och 
löpbanden går så varma att 

de med lite innovation skulle 
kunna stå för hela gyman-
läggningens energiförsörj-
ning. 

Hur hamnade vi här? Vi 
ägnar så mycket tid åt att 
mysa, vilket är synonymt 
med att frossa i sötsaker, var-
på vi måste spendera dubbelt 
så mycket tid på gymmet för 
att förbränna alla onödiga 
kalorier. Hur mycket vi än 
sliter och svettas går vi inte 
ens plus minus noll utan plus 
fem. 

Vad visste man för 30 år 
sedan som vi inte vet nu? 
Visst besparade man sig kan-
ske ett par kalorier genom 
föga hälsosam kedjerökning, 
men utan att ödsla energi 
på varken fredagsmys eller 
gymträning lyckades de allra 
flesta utan problem åla sig i 
minimala jeans med skyhög 
midja. 

På 70-talet brukade min 
mamma gå förbi 7:ans 
gatukök på Vasagatan och 
köpa en milkshake efter en 
danskväll på Avenyn. Det 
gör jag och mina vänner 
också, fast vi passar även 
på att beställa ett hambur-
germeal med plusmeny till 
jordgubbsshaken. 

När blev allting så ex-
tremt, åt alla håll? Jag skulle 
säga att det är en tendens i 
tiden. Inte nog med att man 
ska mästra rollen som hälso-
människa och godismysare 
på samma gång. Allt vi gör 
måste dessutom uppmärk-
sammas och dokumenteras 
och inte sällan handlar det 
just om detta: Äta eller träna.

Lyxmiddagen såväl som 
träningspasset ska upp 
på Instagram och ut på 
Facebook. De riktigt inbitna 
fitnessfantasterna ska blogga 
om dagens träning samt 

ladda upp två bilder: En på 
sin löjligt kalorisnåla middag 
och en på sig själva tagen 
i spegeln på gymmet med 
tillhörande bildtext i stil med 
”härligt benpass idag”.  

Till helgen sitter man 
åter där med godisskålen i 
knäet och frossar socker och 
fett tills man mår illa för att 
sedan börja om igen. 

Inte undra på att ingen 
har tid över när vi krånglat 
färdigt för att hitta någon 
form av balans. 

Kommer du ihåg när 
spaghetti och köttfärssås 
fortfarande var vardagsmat 
och inte proteiner, kolhydra-
ter och fett? När en simpel 
löprunda räknades som 
träning. När sociala medier 
inte behövde veta allt. När 
man nöjde sig med en liten 
chokladbit på lördagskvällen. 
Innan det enkla blev så svårt 
och det normala så väldigt.

KRÖNIKA

Innan fredagsmyset och träningshetsen

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

NOL. Snacka om att ta 
publiken med storm.

Vali Sefedini från 
klass 1B kom, sågs och 
segrade.

– Jag är så lycklig, för-
klarade Vali när han tog 
emot vandringspriset 
av konferencier Fredrik 
Blomqvist.

Talangtävlingen på Nolsko-
lan har anor som sträcker sig 
drygt 20 år tillbaka. I tisdags 
var det dags igen. Elever och 
personal samlades i gymnas-
tiksalen för att bevittna de tio 
bidragen.

– Tävlingen är öppen för 
alla årskurser, från ettan till 
femman, förklarar Martin 
Johansson.

Publiken bjöds på alltifrån 
sång och dans till showfylld 
akrobatik och trollerikonster. 
Det var sannerligen ingen lätt 
utmaning som väntade juryn, 
att utse en vinnare och en an-
drapristagare. Efter en stunds 
överläggning fick Fredrik 
Blomqvist lappen i sin hand 
som förkunnade vem som bli-
vit årets talang på Nolskolan.

– Vinnare är Vali!
Dansen till Sean Banans 

”Copacabanana” var impone-
rande och det var en lycklig 
vinnare som tog emot åskå-
darnas gratulationer.

– Jag har övat jättelänge på 
dansen, två timmar per dag 
under väldigt lång tid. Den 
satt bra och jag är nöjd, sade 
Vali Sefedini.

– Pokalen ska stå i klass-
rummet. Kanske att jag ska 
vara med nästa år också. Då 
kan jag försvara titeln, tillade 
Vali.

Tvåa i tävlingen placerade 
sig My och Felicia från klass 

4B som framförde en engelsk 
låt på ett charmant sätt.

– Alla är medaljörer efter-

som resterande bidrag ham-
nar på bronsplats, poängte-
rade Fredrik Blomqvist innan 

han sade adjö och hälsade alla 
välkomna tillbaka till nästa års 
talangtävling.

Vali Sefedini från klass 1B segrade i Nolskolans talangtävling.

Tjejerna i Jump gav järnet inför en entusiastisk publik.

My och Felicia från klass 4B knep andraplatsen.Rockringsrock! Isabell och Anki showade.

– Segrade i Nolskolans talangtävling
Vali – en lysande stjärna

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Fartfylld barnteater i Nödinge
 60 glada barn med föräldrar kom för att se barnteater- 
 föreställningen Fröken och fräken ”Alla får vara med”.  
 Teatern ägde rum i Ale gymnasium. Det var Monica Norén 
 och Sara Melin (bilden) som sjöng och dansade tillsam- 
 mans med barnen. Nästa barnföreställning är den 8 mars 
 då Big Wind gästar Nödinge med ”Min kralliga kamrat”.
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SKEPPLANDA. Bibliotekets 
vänner hade föredragskväll i 
Skepplanda bibliotek härom-
dagen. Sven Liljekvist från 
museimacken i Sollebrunn kom, 
iklädd mössa och rock med 
Shellmärken. Han berättade om 
allt möjligt som kunde hända på 
den tiden när man tankade folks 
bilar och dessutom kollade olja, 
vatten och ringtryck innan man 
avslutade med att putsa vind-
rutan och ta betalt. Den första 
gången han växlade en hund-
ralapp minns han som i går.

Pelle Dalberg visade bilder 
från det gamla Sollebrunn och 
från Svens bilmuseum. En gam-
mal Austin är på 13 hästkrafter. 
Med en av de andra bilarna har 

Sven kört kungen och drott-
ningen.

Visste du att museimacken 
i Sollebrunn är från Småland? 
Med utstuderad list, envishet 
och lite tur kom den till Solle-
brunn. Och så kom Nordiska 
museet och ville köpa macken. 
Vid tredje försöket gav Sven 
dem ritningar så de kunde bygga 
en mack själva. Inför invigning-
en upptäckte de att de behövde 
inkråmet i macken. Det fick de 
låna. Sven åkte upp till Stock-
holm och träffade kungen på 
invigningen. Det var trevligt. 
De var ju gamla bekanta.

Bo Björklund

 ”Det känns ibland som 
om jag levt i hundra år i näs-
tan lika många liv: Som pri-
vilegierat barn till en emir. 
Som ständigt stridsberedd 
tonåring. Som lurad, nygift 
kvinna i en familj som hatade 
mig. Som sjukvårdsbiträde i 
Uppsala. Som misshandlad 
kvinna i Hedemora. Som 
entreprenör i Karlskoga med 
viljan att förbättra svenska 
invandrarkvinnors liv som 
drivkraft. Och sist men inte 
minst, som kurdisk prinsessa 
med Pippi som förebild”.

Soheila Fors liv är en 
berättelse om en ovanlig 
far, om misshandel och 
utanförskap, om grupp-
kultur på gott och ont och 

om en långvarig längtan 
efter att lära känna Gud. 
Nu på lördag gästar hon 
Frukostcafé för kvinnor i 
Skepplanda församlingshem.

Hennes liv i Sverige bör-
jade dåligt, men en ovanlig 
dröm förändrade hela hen-
nes sätt att tänka och leva. 
I dag hjälper Soheila andra 
kvinnor som drabbats av 
hedersvåld. Hon har startat 
det skyddade boendet Saras 
hus och de unika tehusen 
för kvinnor i Karlskoga och 
Karlstad och snart på flera 
andra platser i Sverige.

Soheila Fors arbetar som 
verksamhetsledare för Te-
huset i Karlskoga, samt som 
föreläsare och inspiratör.

Kärleken blev mitt vapen

Teaterföreningen i Ale, en del av 
Riksteatern, höll sitt årsmöte tisdagen 
18 februari i Ale gymnasiums matsal. 
Till mötesordförande valdes Kjell 
Frövenholt som avslutade med att 
tacka styrelsen för ett gott arbete.

Vid årsskiftet hade föreningen 293 
medlemmar. Under 2013 arrange-
rade föreningen tio föreställningar 
framför allt i egen regi men även i 
samarrangemang med kommunen.

Efter årsmötet intogs en enklare 
förtäring innan den traditionsenliga 
hemliga föreställningen tog vid. Det 
blev en mycket uppskattad musikstund 
med ”Kardborrbandet - med låtar 
som fastnar”.  Bandet bjöd på visor 
från Evert Taube, Beppe Wolgers, 
Olle Adolfsson och Hasse & Tage, 
men även egenproducerade visor. Det 
var 65 nöjda medlemmar som till sist 
lämnade mötet.

2014 års första föreställning blir 
redan 25 februari med ett besök av 
Västanå teater som turnerar med 
Riksteatern.

Margareta Nilson

Lyckad  
avslutning 
på teater-
föreningens 
årsmöte 

Aeroseum gav PRO-are spännande historia

”Sven på macken” i Skepplanda bibliotek

Sven Liljekvist från museimacken i Sollebrunn besökte Skepplanda bib-
liotek i förra veckan.
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Vi var ett 30-tal PRO-
are i Ale som med buss tog oss 
till Säve för att få se alla gamla 
jaktplan inne i berget. Vi visste 
inte att det var insprängt i berget 
och plats för 16 jaktplan. Det 
var spännande att få reda på att 
planen var bemannade dygnet 
runt, schemalagt av piloter under 
kalla kriget och att röd kod gällde 
under 50-talet.

Jag var själv 7-8 år och hade 
ingen aning hur nära vi var ett 
krig under 50-talet. Jag bodde 
dessutom två kilometer från Säve i 
en liten stuga på arrenderad tomt. 
Vi såg alla plan från Flygande 
Tunnan till Viggen.

Flera av våra herrar hade 
kännedom om planen då de 
tjänstgjort på F9. Själv var jag helt 
imponerad av att få se allt som 
jag trott var fantasi. Vi trodde att 
det var lögn att det fanns något i 
berget när jag var ung.

Det var en fantastisk upplevelse 
för oss alla då vi dessutom fick 
exklusiv insyn i det radiorum som 
gällde under kalla kriget. Man 
kände andan av oron och spän-
ningen. En fantastisk upplevelse 
som vi tack vare vår reseledare 
Barbro Andersson (numera Hertz) 
fick uppleva.

Gunilla Carlson

Mer än
bara lokal-

tidning
Printshop

Film
Webb

Reklam

Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00

Tillsammans kan 
vi hjälpa djuren!

Direktsänding av Don Giovanni

Lördag 22 mars kl 15.00
Från Kungliga Operan i Stockholm

Lego (Svenskt tal)
Söndag 2 mars kl 15.00

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Boktjuven

Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann

En familj – August Osage Contry

Söndag 2 mars kl 18.00
Onsdag 5 mars kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 9 mars kl 15.00
Entré 80 kr

Söndag 9 mars kl 18.00
Onsdag 12 mars kl 19.00

Entré 80 kr

12 Years a Slave

Onsdag 26 februari kl 19.00
Entré 80 kr
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RASKENS - VI GÅR ÅT VILKET HÅLL VI VILL!
INSPIRERAD AV VILHELM MOBERG 123 SCHTUNK

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TOR 6 MARS KL 19

ÄLVÄNGEN. Från tors-
dag till onsdag.

Populära Smyrnacafé-
et har bytt dag.

– Detta är en tradition 
från mitten av 80-talet 
som lever vidare, säger 
Rolf Ohlsson.

En förmiddag i veckan, det 
som tidigare har varit tors-
dag men som nu blivit ons-
dag, välkomnas allmänheten 
till Smyrnacaféet i Älvängen.

– Alla är välkomna! Vi 
brukar vara 15-25 personer 
som träffas, merparten dag-
lediga och pensionärer. Det 

är en stund för gemenskap, 
vi fikar och pratar, berättar 
Rolf Ohlsson.

– Ibland har vi något sån-
ginslag, ett par musikanter 
som gästar oss.

När lokaltidningen kom-
mer på besök är Ann-Marie 
Jakobsson i full färd med att 
servera kaffe och smörgås. 

– Sedan blir hembakat 
också. Du förstår att vi har 
det bra, skrattar Rolf.

Det gamla hotellet, som 
numera utgör hemvist för 
Smyrnaförsamlingen, har en 
strategisk placering – mitt i 
samhället.

– Tillgängligheten är su-

verän! Det är lätt för folk att 
ta sig hit. Vårt café är en per-
fekt mötesplats, säger Rolf.

Varför byter ni dag?
– Det är flera av våra be-

sökare som är engagerade i 
andra aktiviteter som äger 

rum just på torsdagar. Då 
bestämde vi oss för att byta 
dag, så att ingen ska behöva 
välja det ena eller det andra, 
avslutar Rolf Ohlsson.

JONAS ANDERSSON
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– Som har bytt dag

Gemenskap på 
Smyrnacaféet

Tid för samvaro på Smyrnacaféet i Älvängen. Den populära fikastunden har bytt dag, från torsdag till onsdag.

Ann-Marie Jakobsson och Rolf Ohlsson har dukat upp med 
kaffe, smörgås och hembakat.

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
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RASKENS - VI GÅR ÅT VILKET HÅLL VI VILL!
INSPIRERAD AV VILHELM MOBERG 123 SCHTUNK

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TOR 6 MARS KL 19

ÄLVÄNGEN. Från tors-
dag till onsdag.

Populära Smyrnacafé-
et har bytt dag.

– Detta är en tradition 
från mitten av 80-talet 
som lever vidare, säger 
Rolf Ohlsson.
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dag men som nu blivit ons-
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Det gamla hotellet, som 
numera utgör hemvist för 
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samhället.

– Tillgängligheten är su-

verän! Det är lätt för folk att 
ta sig hit. Vårt café är en per-
fekt mötesplats, säger Rolf.

Varför byter ni dag?
– Det är flera av våra be-

sökare som är engagerade i 
andra aktiviteter som äger 

rum just på torsdagar. Då 
bestämde vi oss för att byta 
dag, så att ingen ska behöva 
välja det ena eller det andra, 
avslutar Rolf Ohlsson.
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– Som har bytt dag

Gemenskap på 
Smyrnacaféet

Tid för samvaro på Smyrnacaféet i Älvängen. Den populära fikastunden har bytt dag, från torsdag till onsdag.

Ann-Marie Jakobsson och Rolf Ohlsson har dukat upp med 
kaffe, smörgås och hembakat.

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 
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Med anledning av 
den pågående 
planen att ta bort 

två bostadsgårdar på Norra 
Klöverstigen och ersätta dem 
med fyra flerfamiljshus vill vi 
fråga er politiker, ni förtroen-
devalda av oss Alebor om det 
verkligen är på det här sättet 
som ni vill öka invånarantalet 
i kommunen och förtäta vårt 
Nödinge?

I Kommunfullmäktiges 
verksamhetsplan för 2014 
kan vi läsa att man har tre 
prioriterade strategiska mål-
områden; ökad bildningsnivå, 
bättre folkhälsa och hållbar 

tillväxt. Under hållbar tillväxt 
finns ett prioriterat mål att 
befolkningsstorleken ska öka 
med 1,5 % årligen. Detta 
kan man uppnå bl.a. genom 
förtätning av våra samhällen.

Vi undrar om man i sina 
planer vid förtätning, över 
huvudtaget, tar hänsyn till 
folkhälsan, ett av de tre prio-
riterade målområdena? Och 
vi undrar om det finns en 
strategi för hur man på bästa 
sätt förtätar Norra och Södra 
Klöverstigen då detta är ett 
utsatt område?

Vi förutsätter annars att 
den planerade förtätningen 

av Norra Klöverstigen enbart 
är början på en förtätnings-
process där viktiga grönytor 
och bostadsgårdar kommer 
byggas bort, varför skulle 
man annars vilja tränga ihop 
4 stycken flerfamiljshus på en 
sådan liten yta? Dessa gårdar 
är dessutom inte på något vis 
de största i området och de 
används flitigt. 
Det är även skamligt att som 
närmast placera ett flerfa-
miljshus endast 3,5 meter 
från närmaste radhusfastighet 
i Överstegården. Vill man 
bygga en friggebod får man 
inte bygga närmare än 4,5 

meter från tomtgräns utan 
grannens tillstånd. Det är 
också skamligt mot Alebyg-
gens befintliga hyresgäster att 
tränga in två nya flerfamiljs-
hus mellan 3 befintliga och 
endast lämna 8,5 meter kvar 
på bägge sidor från husvägg 
till husvägg. 

Vi vill uppmana samtliga 
politiker i Ale kommun att 
ta med sig detaljplanen för 
Nödinge 1:31 och besöka 
området samt att ni väl på 
plats frågar er om det, i dessa 
valtider, är så här ni vill förtä-
ta vårt Nödinge?

Nödingebor

Monica Sellin 
kristdemokratiskt 
regionråd var 

inbjuden gäst på Kristde-
mokraternas i Ales årsmö-
te. Monica berättade att i 
september 2009 motionerade 
Kristdemokraterna om en 
översyn av antalet vårdplatser 
i Västra Götalandsregionen. 
Motionen, som bifölls i re-
gionfullmäktige, resulterade 
bland annat i en utredning av 
konsultbolaget MC Kin-
sey och beslut i hälso- och 
sjukvårdsutskottet att uppdra 
regiondirektören att säkra 
antalet vårdplatser.

I en revisionsrapport date-
rad 5 februari 2014 konstate-
rar revisionen att det saknas 
en gemensam strategi för att 
hantera de överbeläggning-
ar som finns på regionens 
sjukhus och ger fyra rekom-
mendationer som gäller 
överbeläggningar och antalet 
vårdplatser. Monica berättade 
att hon ställt en fråga till den 
politiska majoriteten (s, v, 
mp) i regionen. Min fråga till 
regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S) 
är:

– Kommer 
regionstyrelsens 
ordförande följa revisionens 
rekommendationer och 
intensifiera arbetet med 
att komma till rätta med 
överbeläggningarna på 
regionens sjukhus?

Monica Sellin berättade 
att nyligen beslöt Hälso- och 
sjukvårdsutskottet att inrätta 

ett regionalt barnskyddsteam 
vid halvårsskiftet – ett beslut 
som bygger på en kristdemo-
kratisk motion i regionfull-
mäktige. Satsningen går ut på 
att göra hälso- och sjukvården 
samt tandvården bättre på att 
upptäcka och hjälpa barn som 
far illa. Flickor och pojkar 
som till exempel utsätts för 
fysiskt eller psykiskt våld, 
sexuella övergrepp samt fysisk 
eller psykisk försummelse 
måste få bästa möjliga hjälp.

Samhället har ett vik-
tigt ansvar att se till för att 
säkerställa alla barns och 
ungas rätt till en god uppväxt. 
Här spelar många av Västra 
Götalandsregionens verksam-
heter en viktig roll. Mödra-
hälsovården, barnhälsovården 
samt barn- och ungdom-
standvården når ungefär 99 
procent av alla barn i Sverige. 
Därutöver kommer bland an-
nat elevhälsan, ungdomsmot-
tagningarna, vårdcentralerna 
och den specialiserade vården 
i kontakt med många yngre.

Såväl hälso- och sjukvår-
den som tandvården har en 
lagstadgad skyldighet att göra 
en anmälning till Social-
nämnden vid kännedom eller 
misstanke om att barn far 
illa. Men enligt Socialstyrel-
sen görs inte anmälningar i 
tillräckligt hög omfattning i 
dessa verksamheter. Därför är 
det angeläget att stärka barn-
skyddsarbetet inom Västra 
Götalandsregionen – det är 
en starkt prioriterad fråga för 
Kristdemokraterna.

I hälso- och sjukvårds-
avdelningens utredning 
ges flera förslag på yrkes-
grupper kan ingå i det nya 
barnskyddsteamet: läkare, 
sjuksköterska, socionom och 
psykolog. Teamet ska bland 
annat utgöra en rådgivande 
funktion för vårdpersonal vid 
misstanke om misshandel av 
barn i Västra Götalandsre-
gionen.  Det ska också vara 
behjälpligt i anmälnings- och 
utredningsprocessen samt 
arbeta med utbildning och 
kompetenshöjning inom 
barnskyddsområdet. Teamet 
organiseras i anslutning till 
pediatrisk regionvård. 

Arbetet kommer att ske 

i samverkan med berör-
da verksamheter som till 
exempel barnmottagningar, 
primärvård, länssjukhus och 
barnahus. Många barn lever 
i utsatthet. Till exempel tar 
Polisen emot flera tusen 
anmälningar om barnmiss-
handel varje år. Samtidigt 
bedöms det finnas ett stort 
mörkertal i statistiken som 
rör barn som på olika sätt far 
illa. Särskilda satsningar är 
nödvändiga för att kunna nå 
fram med hjälp till de som 
lider i det tysta. Därför är det 
glädjande att Västra Göta-
landsregionen stärker detta 
arbete genom att inrätta ett 
barnskyddsteam. 

Monica Sellin gästade KD:s årsmöte

Regionrådet Monica Sellin flankerad av Sune Rydén och Jonathan Sundéen i samband med årsmö-
tet för Kristdemokraterna i Ale.

Politiker, är det verkligen så här ni vill förtäta Nödinge?

För de som skall 
besöka Skepplanda 
simhall och idrotts-

hall finns det gott om 
parkeringar på Albotor-
get. 2-timmars parkering-
ar närmast men också för 
längre tids vistelse. Dessa 
P-platser ligger dock 
några hundra meter från 
sim- och idrottshall.

Under de senaste åren 
har allt fler kommit att 
köra in via Odalvägen 
och parkera olagligt på 
baksidan av simhallen 
(Gäller ej fordon med 
handikapptillstånd på 
avsedda platser). Detta 
har fått till följd en ökad 
trafik genom samhället på 
Odalvägen genom befint-
ligt bostadsområde, där 
det bl.a. finns korsande 
cykel och gångbana där 
mycket barn passerar. Det 
har också fått till följd att 
det vissa dagar är blocke-
rat av bilar runt simhal-
len med en risk för att 
utryckningsfordon inte 
kan ta sig fram om något 
allvarligt skulle hända. 
Vägarna inne i Skepp-
landa samhälle är inte 
anpassade för denna öka-
de trafik och den ökade 
olycksrisk det innebär. 
Därför satte kommunen 
satt upp ”bommar” på 
yta ovanför simhallen 
för att förhindra denna 
parkering. De har dock 
inte hindrat många upp-
finningsrika som nu kör 
förbi ”bommarna” över 
gräsmattor (och förstör 
dessa) eller parkerar 
direkt på gatan/gångvä-
gar. Vår uppmaning till 
dig som brukar besöka 
idrotts- eller simhallen i 
Skepplanda - Respektera 
förbudsskylten som är 
uppsatt ”Förbud mot 
trafik med fordon” och 
använd istället befintliga 
parkeringar vid Albotor-
get.  
Om du inte orkar gå 
dessa extrameter till par-
keringen kanske du kan 
simma 25 meter kortare 
och lägga den energin på 
att ta dig till den lagliga 
parkeringen.

Skepplandaboende

Parkering 
- Simhallen

Mindre grupper och 
klasser är det mest 
önskvärda för att 

lyfta resultaten i den hårt 
kritiserade svenska skolan, 
enligt en undersökning 
som Sifo gjort på uppdrag 
av Lärarförbundet. Vi är 
glada över att svenska folket 
verkar dela vår syn på att 
det behövs mer resurser i 
skolan för att kunna lyfta 
resultaten.

Vi i Ale har genom nya 
regler i utjämningssystemet 
fått ett långsiktigt bud-
gettillskott på närmare 20 
miljoner kronor. Vi rödgrö-
na partier föreslår nu att vi 
gör ett omtag av budgeten 
efter de regler och förutsätt-

ningar som gäller idag. Vi 
ser därmed att man skulle 
kunna göra ett långsiktigt 
tillskott till skolans budget 
på minst 10 mkr. 10 miljo-
ner motsvarar ca 20 tjänster 
som så väl behövs för att vi 
i Ale ska komma närmare 
rimliga tal för lärartäthet 
och gruppstorlekar. 

I valet i höst står skiljelin-
jen mellan mer resurser till 
skolan eller moderaternas 
eviga mantra om att det ska 
gå att skapa bättre kunskaps-
resultat med mindre resur-
ser. I budget för 2014 ligger 
det 19 miljarder skattesänk-
ningar och 0.6 miljarder till 
skolan. Moderaterna med 
vänner satsar 30 gånger mer 

på att sänkta skatter än på 
skolan. 

Här i Ale är vi överrens 
om att vi över blockgrän-
serna och tillsammans med 
skolans personal och ledning 
ska ta fram de åtgärder för 
att förbättra skolan som vi 
alla kan ställa oss bakom och 
jobba långsiktigt för. 

Däremot är det tydligt 
att de resurser som behövs 
för att genomföra detta 
bara kommer att finnas om 
vi rödgröna får väljarnas 
förtroende att leda landet 
och Ale kommun!

Paula Örn (S) Kommunalråd
Peter Rosengren (MP) Gruppledare

Johnny Sundling (V) Gruppledare

Det gäller hållplatsen 
Björklövsvägen i Äl-
vängen. Våren 2013 

kom någon som bestämmer 
på att hållplatsen skulle flyttas 
ner till rondellen, på den 
nyanlagda vägen (tillfälligt). 
Då fick man sätta ut vakt om 
man skulle åka med buss 434 
upp till Hålanda/Skepplanda. 
Ibland körde bussen gamla 
rutten, ibland nyanlagda 
vägen. Dåligt!

Men så en dag kom det 
material att göra ett timglas 
för ny busshållplats uppe vid 
Björklövsvägen. Jättebra!

Under tiden byggs den nya 
handelsplatsen, som planerats 
i flera år, med Coop, läkar-
mottagning med mera. Ingen 

av makthavarna har tänkt så 
långt att man skulle ha ett 
timglas för buss där. Han-
delsplatsen invigs i november 
2013.

Då plötsligt vaknar någon 
upp, vi får ordna en busshåll-
plats där. Då tar vi buss 434 
som går Älvängen-Skepp-
landa-Hålanda, och vice 
versa, och tar bort hållplats 
Björklövsvägen. Skall man 
åka Skepplanda-Hålanda skall 
man gå ner till handelsplat-
sen. Kan man gå utan rollator 
och är pigg i benen är det 
inga problem. Annars blir det 
jobbigt!

Älvängen är ju på gång. 
Nybyggnation på Svenstorp-
sområdet norr ut från Folkets 

Hus, villor och verkstäder. Ni 
som planerar måste se framåt!

Hur kunde ni uteslu-
ta 434:ans buss att ha en 
hållplats i närheten av 
Björklövsvägen och Folkets 
Hus? I detta område finns 
två gruppboenden, ett dagis 
och ett stort antal villor som 
är i behov av en hållplats i 
närheten.

Jag vet att ni funderar på 
att göra timglaset norrut före 
infarten till Göteborgsvägen. 
Nu hoppas jag att ni gör en 
hållplats där. Då kan alla 
bussar (Kollanda och Lilla 
Edet) också stanna där, och 
Göteborgsvägen blir avlastad 
från busstrafik.

Lalla Jonasson

Sune Rydén (KD Ale) 
redogjorde för Alliansens 
skattesänkningar och välfärd 
Sune påpekade att allian-
sen sänkt skatten för både 
löntagare och pensionärer, 
samtidigt har det aldrig 
satsats så mycket på välfärden 
som i dag. Tvärtemot vad 
oppositionen påstår. Enligt 
SCB har resurserna till skola, 
vård och omsorg ökat med 25 
procent sedan 2006, justerat 
för inflationen. 13,5 procents 
ökning till grundskolan, 27 
procent ökning till hälso- och 
sjukvården och hela 30 pro-
cents ökning till äldreomsor-
gen. Detta känner alltför få 
till. Kristdemokraterna måste 
bemöta oppositionens bild 
och berätta att välfärd skapas 
av att fler kommer i arbete 
och därmed bidrar till välfär-
den. Under Alliansregeringen 
har över 200 000 fler fått ett 
arbete att gå till. Det trots 
krisen i Europa.

Efter inledningen följde 
årsmötes förhandlingar och 
val till fullmäktigelistan. Sune 
Rydén omvaldes som ordfö-
rande för Ales kristdemokra-
ter. Sekreterare blev Ingrid 
Hellberg.

Ales fullmäktige listan 
består av 22 namn och toppas 
av Sune Rydén, Jonathan 
Sundéen och Ingrid Hell-
berg. Sune önskade alla ett 
gott supervalår.

Tony Karlsson 
Kristdemokraterna

Öppet brev till er som har makten
att bestämma i vår kommun

Vi rödgröna vill ombudgetera
för mer resurser till skolan!
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Lördag 1 mars kl 9-11
Skepplanda församlingshem

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

Kom och lyssna på Soheila Fors: 
”Resan till Väst är många resor” 

Kom och dela vår gemenskap  
och träffa nya människor

VÄLKOMNA!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

”Se vi gå upp till 
Jerusalem”

Söndag 2 mars kl 17.00  
S:t Peders kyrka, Lödöse

Musik av Byrd, Casals, di Lasso mfl.
Nya MotettEnsemblen

Dirigent: Peter Corneliusson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
Torsdag 27 februari,10.00-12.00  

Starrkärrs församlingshem

Yellowstone 
Världens första nationalpark. 

Naturfotografen Ingmar Skogar 
gästar oss återigen för att berätta 
om sitt äventyr i Klippiga bergen.

Vid PRO Ale Norras årsmöte 
den 12 februari hade över 
ett hundratal medlemmar 

samlats i Medborgarhuset, Ledet. 
Ordförande Sven Grolander 
hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkomna, varefter han berättade 
att han avböjt vidare ordförande-
skap.

En mycket värdig och fin paren-
tation gjordes för de medlemmar 
som hade avlidit under 2013. Ban-
nuwakören sjöng stämningsfullt, 
Thor Eliasson läste upp namnen 
samtidigt som ett ljus tändes för 
varje bortgången medlem. Den 
vackra ljusbäraren i form av ett 
hjärta har tillverkats och skänkts 
av vår medlem Kennert Larsson. 
Därefter sjöng alla ”Härlig är 
jorden”.

Mötet öppnades och dagord-
ningen fastställdes. Som ordförande 
för mötet valdes Hans Hellman 
och till sekreterare Eva Grolan-
der. Verksamhetsberättelsen gicks 
igenom, den visade på att vi hade 
haft en omfattande verksamhet 
2013. Den ekonomiska berättelsen 
redogjordes av Kent Carlsson som 
i all hast fick hoppa in för ordinarie 
kassör Eva Carlsson, som blivit 
sjuk. Revisor Kjell Stensson läste 
upp revisionsberättelsen där revi-
sorerna tillstyrkte att resultat- och 
balansräkningen fastställdes samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna året.

Till ny ordförande valdes Willy 

Kölborg. Nyval av styrelseledamot 
Birgitta Andersson. Ledamöter 
som omvaldes: Laila Haarala, 
Kent Enlund och Jouko Kanga-
soja, webbansvarig. Till styrelse-
ersättare omvaldes Thor Eliasson, 
Gösta Björk och Anna-Greta 
Nordvall. Som revisorer omvaldes 
Runo Olsson och Kjell Stens-
son. Till revisorsersättare omvaldes 
Ann-Marie Emanuelsson och 
Lennart Holmberg. Val gjordes 
till de olika kommittéerna och 
kontaktombudsansvariga.

Två motioner från Lisbeth 
Stensson tillstyrktes av mötet. 
Den ena handlade om att köpa 
rättvisemärkt kaffe till våra möten 
och den andra om inventering av 
defibrillatorer i kommunen och att 
genomföra kontinuerliga kurser i 
hjärt-lungräddning.

Under rapporter redogjor-
de Hans Hellman för delar av 
Kommunala pensionärsrådets 
verksamhet under det gångna året. 
Här bevakar man frågor som rör 
viktiga beslut inom äldreomsorgen. 
Speciellt fokus under hösten har 
varit på frågan om lokalerna i 
Aktivitetshusen där kommunen i 
ett tjänstemannaförslag ville stänga 
snickerier, ta över stora delar av 
Älvängens Aktivitetshus och dess-
utom säga upp pensionärsorganisa-
tionernas avtal om fria lokaler för 
verksamheten.

Avgående ordförande Sven Gro-
lander och sekreterare Eva Grolan-

der samt Märta-Stina 
Dahlberg, som ansvarat 
för kaféverksamheten i 

Älvängens Aktivitetshus avtackades 
med blommor.

Laila Haarala informerade 
om verksamheten för våren samt 
vårens resor bland annat till Casino 
Cosmopol 1 april, Mariestad, Torsö 
och Brommö 6 maj och hemlig resa 
den 4 juni.

Hans Hellman tackades för ett 
väl genomfört möte. Sven Grolan-
der avslutade mötet. Därefter var 
det dags för den traditionella sem-
lan och kaffet som smakade väldigt 
gott. Vi fick lyssna till vackra sånger 
av Bannuwakören under ledning av 
Kent Carlsson, och därefter sjöng 
vi gemenskapssången tillsammans.

Dragningen på lotteriet gick av 
stapeln och många glada vinnare 
sågs vandra hem med en vinst 
under armen. Styrelsen tackar 
medlemmar och funktionärer 
för det gångna året och ser fram 
emot 2014 tillsammans med våra 
medlemmar och hälsar alla nya 
medlemmar som ansluter sig till oss 
välkomna.

Jouko Kangasoja
Eva Carlsson

Det låg fruktan och 
bävan i gruppen som 
långsamt rörde sig 

framåt. Borta var den tros-
friska glädje och förundran 
som så ofta präglat deras 
gemenskap. De förstod att 
ett uppbrott närmade sig, 
men av okänt slag.

Över mannen som gick 
först vilade ett påtagligt 
allvar, men också en 
beslutsamhet. Stegen var 
fasta och riktningen klar. 
Hela hans varelse gav 
intryck av att nu finns det 
ingen väg tillbaka. Och att 
detta var målet som han 
egentligen varit på väg till 
hela tiden. (Mark 10:32-34)

”Stark som döden är 
kärleken, lidelsen obeveklig 

som graven. Dess pilar är 
flammande eld, en ljungade 
låga. Mäktiga vatten kan 
inte släcka kärleken, floder 
kan inte svepa bort den.” 
(Höga Visan 8:6-7) Det var 
denna kärlek till en brusten 
mänsklighet som drev Jesus 
vidare mot hån och förakt, 
lidande och till sist död. 

Skulle han, som älskade 
sig in i döden, någonsin 
överge den som har slagit 
följe med honom? En tanke 
att ha med sig när mörkret 
tätnar och livsmodet sviker. 
Mot Guds kärlek har inte 
ens döden en chans. 

Marie Nordvall
Pastor Smyrnakyrkan Älvängen

Årsmöte i PRO Ale Norra – Willy Kölborg ny ordförande

BETRAKTELSE

Kärlek till döds

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

Varmt välkomna den 2 mars kl. 11 till 
Surte kyrka
Fira Gudstjänst för Stora & Små på Fastlagssöndagen
”Kärlekens väg ”. Kaffe & Semla i församlingshemmet efteråt
Peacedrums & förskolans Paradiset medverkar.
 

Onsdagsträff den 5 mars
Nödinge församlingshem 13.00
”Visor om våren” - Åke Andreasson
Fika och gemenskap, alla välkomna

Alla är välkomna!

Willy Kölborg, ny ordförande i PRO 
Ale Norra.

Kent Thorson, Grolund 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Lilian Svensson, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Sune med 
familjen som närmast sörjande.

Agnes Persson, Nol har avlidit. 
Född 1917 och efterlämnar barn 
med familjer samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Birgit Carlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar sönerna Lennart 
och Christian med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Allan Andersson. I Surte 
kyrka hölls tisdagen 18 februari 
begravningsgudstjänst för Allan 
Andersson, Surte. Officiant 
var vik. kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Kenneth Sjöberg. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 18 februari 
begravningsgudstjänst för 
Kenneth Sjöberg, Skepplanda. 
Officiant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Monica Levinsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 19 februari 
begravningsgudstjänst för 
Monica Levinsson, Älvängen. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Kent Thorson. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 19 
februari begravningsgudstjänst 
för Kent Thorson, Grolund. 
Officiant var komminister Per-
Martin Andersson.

Alice ”Lise” Andersson. I 
Surte kapell hölls torsdagen 20 
februari begravningsgudstjänst 
för Alice Andersson, Bohus. 
Officiant var komminister Reine 
Bäck.

Marita Larsson. I Hålanda 
kyrka hölls fredagen 21 februari 
begravningsgudstjänst för 
Marita Larsson, Hålanda. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Viola Johansson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 21 februari 
begravningsakt för Viola 
Johansson, Älvängen. Officiant 
var Anders Johansson.

Ing-Mari Hägg. I 
Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls fredagen 21 februari 
begravningsgudstjänst för Ing-
Mari Hägg, Älvängen. Officiant 
var pastor Marie Nordvall.

JORDFÄSTNINGAR

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Surte missionsförsamling
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! Sönd 2/3 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Lisa Hylén. Enkelt fika. För-
samlingsmöte efteråt. Månd 
3/3 kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 5/3 kl 15, Onsdagsträff: 
Hiroshima i mitt hjärta. Hjör-
dis Andersson berättar. Onsd 
5/3 kl 18:30, Tonår: Knytba-
tik. Onsd 5/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling:
Tisd 25/2 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton. 
DET SVÅRA VALET Hur 
värderar vi barn och vuxna 
med utgångspunkt från en 
oplanerad graviditet? Maria 
Olsson från en s k Min-
na-mottagning i Göteborg 
hjälper oss i tankearbetet. 
Välkommen till en kväll 
som berör oss alla! Onsd 
26/2 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa, Anders-
son. Torsd 27/2 Starrkärrs 
församlingshem kl 10, För-
middagscafé. Yellowstone - 
världens första nationalpark! 
Naturfotografen Ingmar 
Skogar gästar oss återigen 
för att berätta om sitt även-
tyr i Klippiga bergen. Sönd 
2/3 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11, Familjeguds-
tjänst, Andersson. Nols 
kyrka kl 17, Kvällsmässa, 
Nilsson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 1/3 kl 9, 
Frukostcafé för kvinnor. 
Sönd 2/3 kl 10, Gudstjänst 
Imberg, kyrkkaffe. Onsd 5/3 
kl 18.30, Askonsd mässa i 
kyrkan R Olausson. Hålanda 
sönd 2/3 kl 12, Mässa 
Imberg. Onsd 5/3 kl 10, 
Gemenskapsträff. S.t Peder 
sönd 2/3 kl 17, Musikguds-
tjänst I Olenius. Onsd 5/3 kl 
18, Askonsdag mässa I Ole-
nius. Torsd 6/3 kl 12, Sopp-
lunch. Ale-Skövde sönd 2/3, 
se övriga. Onsd 5/3 kl 12.30, 
Gemenskapslunch i försam-
lingshemmet. Tunge sönd 
2/3 kl 12, Mässa I Olenius.

Guntorps missionskyrka
Onsd 26/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Fred 28/2 
kl 19, Omega i Blå Kyrkan. 
Sönd 2/3 kl 16, Gudstjänst 
Lars Gunther. Sång Malin 
Zimmergren. Onsd 5/3 kl 
18.30, Spårar - UpptäckarS-
cout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 25/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
26/2 kl 10-11.45, ”Mam-
mamorgon” - en stund för 
småbarnsmammor att få dela 
livet med varandra, barn-
vaktshjäp finns. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Styrelsemöte. 
Torsd 27/2 kl 18.15, Hobby 
(8-12 år). Fred 28/2 kl 19, 
OMEGA Ungdomsmöte 
i Blå kyrkan. Lörd 1/3 kl 
10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14.30, Köröv-
ning Amazing Grace. Sönd 
2/3 kl 11, Sång- och musik-
gudstjänst med projektkören 
Amazing Grace. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Månd 
3/3 kl 10, RPG Stavgång. 
Tisd 4/3 kl 8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18.30, 
Askonsdagsmässa, Nord-
blom.
 
Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 26/2 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/3 kl 
11, Leif Karlsson, årsmöte, 
nattvard. Onsd 5/3 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Älvängens Missionskyrka
Ons 26/2 kl 19, Försam-
lingsmöte. Tors 27/2 kl 15, 
Andakt på Vikadamm. Fred 
28/2 kl 19, Omega-guds-
tjänst i Blå Kyrkan. Sönd 
2/3 kl 11, Gudstjänst  Leif 
Jöngren, sång av Johann 
Runemark. SSK, servering. 
Kl 18.30, Tonår. Månd 3/3 
kl 18.30, Scout. Tisd 4/3 kl 
10-13, Stickcafé och måla/
teckna-hörna, kl 11.00 fika 
för alla.

PREDIKOTURERDÖDA

TILL MINNE

Till minne av
min kära fru,

vår kära mamma
och mormor

Lisbeth Klevéus
* 2 februari 1949

† 26 februari 2011

Idag har det gått 3 år 
sedan du lämnade oss.

Det är så tomt utan dig.
Vi saknar dig.

Du är i våra tankar varje 
dag och kommer alltid 
att vara med oss i våra 

hjärtan.

Wendel
Marie & Sophia
Philip & Marcus
Linda & Victoria

Allas vår
älskade

Lilian Svensson

född Rex

* 16 maj 1930

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad,

efter ett långt och
innehållsrikt liv.

Älvängen
† 16 februari 2014

SUNE
med hela familjen

 
Jag har köpt min biljett, 

jag står på perrongen 

Ett underligt tåg! 

Det är sista gången    

jag reser men vet inte 

vart eller hur 

Jag frågade om det 

fanns retur, 

då log han i luckan och 

stack ut sin näsa 

och sa’ att det var en 

enkel resa 

Så ofantligt enkel 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

7 mars kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 4 mars.

Tänk gärna på
 Läkare utan gränser,

 tel. 010-199 33 00.

Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor,

Farmor, Gamlafarmor
och Gamlamormor

Agnes Persson

* 10 februari 1917

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
13 februari 2014

GULL och KENNETH
                 INGEMAR
OVE, MARGARETA

ISSE och EVA
ANN och LENNART

ULLA och PETER
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner
 
Stilla kom ängeln      

och log 

viskade ömt, nu är      

det nog 

Tog henne varligt        

vid handen 

och löste de jordiska 

banden 

Minns mig som jag var

     en gång

då allting sjöng en livets

     sång

minns de tankar jag då

     tänkte

minns den kärlek jag Er

     skänkte

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

7 mars kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.
Tänk på Demensfonden,

pg. 90 08 58-2.

Ett varmt tack till all per-
sonal på Fridhem, Surte

för god omvårdnad.

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Birgit Carlsson

* 7 november 1946

har idag oväntat
lämnat oss i stor sorg

och saknad

Älvängen
16 februari 2014

LENNART och HELÉN
Emelié och Philip
Rickard, Rasmus
CHRISTIAN och

CATRIN
William, Theodor

Sebastian och Amanda
Alice, Oliver

Gabriel och Elin
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa 

som livet kan ge 

Du gav oss Din trygga 

och varma hand 

Så snar till hjälp så ofta 

den hann 

Tack för all godhet, all 

kärlek vi fick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Vi ville så gärna behålla 

Dig kvar 

Men Din stund på 

jorden fullbordad var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
14 mars kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

Smyrnakyrkans festsal.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 11 mars.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärt-Lungfonden,
 tel. 0200-88 24 00.

Vår Käre

Kent Thorson

* 17 januari 1938

har idag lämnat oss

Grolund
29 januari 2014

TOMAS och CARINA
Lukas, Kajsa

KATARINA och TOTTE
Therese och Dan

Isak
Sofia och Daniel
Gunnel, Barbro

 
Det hem som Du älskat 

där blommorna spira 

Det lämnar Du nu för en 

skönare värld 

Den sorg som vi känner 

kan ord ej beskriva 

Vårt tack för det goda 

Du sått på Din färd 

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Världens bästa Farmor

Birgit Carlsson

* 7 november 1946

har idag lämnat oss

Älvängen
16 februari 2014

Emelié, Rickard,
Rasmus

Obeskrivligt kärleksfull

och omtänksam

    Du var, det känns så

fruktansvärt tomt

    att Du inte längre

    finns kvar.

Med ett stort leende

och en varm, öppen

famn, vi hoppas och

tror att farfar mötte

Dig i hamn.

Du var den snällaste

och bästa som

funnits i världen.

Tack älskade farmor

    för att vi fick äran

    att vara med Dig

    under färden.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Lördag 1 mars kl 9-11
Skepplanda församlingshem

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

Kom och lyssna på Soheila Fors: 
”Resan till Väst är många resor” 

Kom och dela vår gemenskap  
och träffa nya människor

VÄLKOMNA!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

”Se vi gå upp till 
Jerusalem”

Söndag 2 mars kl 17.00  
S:t Peders kyrka, Lödöse

Musik av Byrd, Casals, di Lasso mfl.
Nya MotettEnsemblen

Dirigent: Peter Corneliusson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
Torsdag 27 februari,10.00-12.00  

Starrkärrs församlingshem

Yellowstone 
Världens första nationalpark. 

Naturfotografen Ingmar Skogar 
gästar oss återigen för att berätta 
om sitt äventyr i Klippiga bergen.

Vid PRO Ale Norras årsmöte 
den 12 februari hade över 
ett hundratal medlemmar 

samlats i Medborgarhuset, Ledet. 
Ordförande Sven Grolander 
hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkomna, varefter han berättade 
att han avböjt vidare ordförande-
skap.

En mycket värdig och fin paren-
tation gjordes för de medlemmar 
som hade avlidit under 2013. Ban-
nuwakören sjöng stämningsfullt, 
Thor Eliasson läste upp namnen 
samtidigt som ett ljus tändes för 
varje bortgången medlem. Den 
vackra ljusbäraren i form av ett 
hjärta har tillverkats och skänkts 
av vår medlem Kennert Larsson. 
Därefter sjöng alla ”Härlig är 
jorden”.

Mötet öppnades och dagord-
ningen fastställdes. Som ordförande 
för mötet valdes Hans Hellman 
och till sekreterare Eva Grolan-
der. Verksamhetsberättelsen gicks 
igenom, den visade på att vi hade 
haft en omfattande verksamhet 
2013. Den ekonomiska berättelsen 
redogjordes av Kent Carlsson som 
i all hast fick hoppa in för ordinarie 
kassör Eva Carlsson, som blivit 
sjuk. Revisor Kjell Stensson läste 
upp revisionsberättelsen där revi-
sorerna tillstyrkte att resultat- och 
balansräkningen fastställdes samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna året.

Till ny ordförande valdes Willy 

Kölborg. Nyval av styrelseledamot 
Birgitta Andersson. Ledamöter 
som omvaldes: Laila Haarala, 
Kent Enlund och Jouko Kanga-
soja, webbansvarig. Till styrelse-
ersättare omvaldes Thor Eliasson, 
Gösta Björk och Anna-Greta 
Nordvall. Som revisorer omvaldes 
Runo Olsson och Kjell Stens-
son. Till revisorsersättare omvaldes 
Ann-Marie Emanuelsson och 
Lennart Holmberg. Val gjordes 
till de olika kommittéerna och 
kontaktombudsansvariga.

Två motioner från Lisbeth 
Stensson tillstyrktes av mötet. 
Den ena handlade om att köpa 
rättvisemärkt kaffe till våra möten 
och den andra om inventering av 
defibrillatorer i kommunen och att 
genomföra kontinuerliga kurser i 
hjärt-lungräddning.

Under rapporter redogjor-
de Hans Hellman för delar av 
Kommunala pensionärsrådets 
verksamhet under det gångna året. 
Här bevakar man frågor som rör 
viktiga beslut inom äldreomsorgen. 
Speciellt fokus under hösten har 
varit på frågan om lokalerna i 
Aktivitetshusen där kommunen i 
ett tjänstemannaförslag ville stänga 
snickerier, ta över stora delar av 
Älvängens Aktivitetshus och dess-
utom säga upp pensionärsorganisa-
tionernas avtal om fria lokaler för 
verksamheten.

Avgående ordförande Sven Gro-
lander och sekreterare Eva Grolan-

der samt Märta-Stina 
Dahlberg, som ansvarat 
för kaféverksamheten i 

Älvängens Aktivitetshus avtackades 
med blommor.

Laila Haarala informerade 
om verksamheten för våren samt 
vårens resor bland annat till Casino 
Cosmopol 1 april, Mariestad, Torsö 
och Brommö 6 maj och hemlig resa 
den 4 juni.

Hans Hellman tackades för ett 
väl genomfört möte. Sven Grolan-
der avslutade mötet. Därefter var 
det dags för den traditionella sem-
lan och kaffet som smakade väldigt 
gott. Vi fick lyssna till vackra sånger 
av Bannuwakören under ledning av 
Kent Carlsson, och därefter sjöng 
vi gemenskapssången tillsammans.

Dragningen på lotteriet gick av 
stapeln och många glada vinnare 
sågs vandra hem med en vinst 
under armen. Styrelsen tackar 
medlemmar och funktionärer 
för det gångna året och ser fram 
emot 2014 tillsammans med våra 
medlemmar och hälsar alla nya 
medlemmar som ansluter sig till oss 
välkomna.

Jouko Kangasoja
Eva Carlsson

Det låg fruktan och 
bävan i gruppen som 
långsamt rörde sig 

framåt. Borta var den tros-
friska glädje och förundran 
som så ofta präglat deras 
gemenskap. De förstod att 
ett uppbrott närmade sig, 
men av okänt slag.

Över mannen som gick 
först vilade ett påtagligt 
allvar, men också en 
beslutsamhet. Stegen var 
fasta och riktningen klar. 
Hela hans varelse gav 
intryck av att nu finns det 
ingen väg tillbaka. Och att 
detta var målet som han 
egentligen varit på väg till 
hela tiden. (Mark 10:32-34)

”Stark som döden är 
kärleken, lidelsen obeveklig 

som graven. Dess pilar är 
flammande eld, en ljungade 
låga. Mäktiga vatten kan 
inte släcka kärleken, floder 
kan inte svepa bort den.” 
(Höga Visan 8:6-7) Det var 
denna kärlek till en brusten 
mänsklighet som drev Jesus 
vidare mot hån och förakt, 
lidande och till sist död. 

Skulle han, som älskade 
sig in i döden, någonsin 
överge den som har slagit 
följe med honom? En tanke 
att ha med sig när mörkret 
tätnar och livsmodet sviker. 
Mot Guds kärlek har inte 
ens döden en chans. 

Marie Nordvall
Pastor Smyrnakyrkan Älvängen

Årsmöte i PRO Ale Norra – Willy Kölborg ny ordförande

BETRAKTELSE

Kärlek till döds

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

Varmt välkomna den 2 mars kl. 11 till 
Surte kyrka
Fira Gudstjänst för Stora & Små på Fastlagssöndagen
”Kärlekens väg ”. Kaffe & Semla i församlingshemmet efteråt
Peacedrums & förskolans Paradiset medverkar.
 

Onsdagsträff den 5 mars
Nödinge församlingshem 13.00
”Visor om våren” - Åke Andreasson
Fika och gemenskap, alla välkomna

Alla är välkomna!

Willy Kölborg, ny ordförande i PRO 
Ale Norra.

Kent Thorson, Grolund 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Lilian Svensson, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Sune med 
familjen som närmast sörjande.

Agnes Persson, Nol har avlidit. 
Född 1917 och efterlämnar barn 
med familjer samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Birgit Carlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar sönerna Lennart 
och Christian med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Allan Andersson. I Surte 
kyrka hölls tisdagen 18 februari 
begravningsgudstjänst för Allan 
Andersson, Surte. Officiant 
var vik. kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Kenneth Sjöberg. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 18 februari 
begravningsgudstjänst för 
Kenneth Sjöberg, Skepplanda. 
Officiant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Monica Levinsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 19 februari 
begravningsgudstjänst för 
Monica Levinsson, Älvängen. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Kent Thorson. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 19 
februari begravningsgudstjänst 
för Kent Thorson, Grolund. 
Officiant var komminister Per-
Martin Andersson.

Alice ”Lise” Andersson. I 
Surte kapell hölls torsdagen 20 
februari begravningsgudstjänst 
för Alice Andersson, Bohus. 
Officiant var komminister Reine 
Bäck.

Marita Larsson. I Hålanda 
kyrka hölls fredagen 21 februari 
begravningsgudstjänst för 
Marita Larsson, Hålanda. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Viola Johansson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 21 februari 
begravningsakt för Viola 
Johansson, Älvängen. Officiant 
var Anders Johansson.

Ing-Mari Hägg. I 
Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls fredagen 21 februari 
begravningsgudstjänst för Ing-
Mari Hägg, Älvängen. Officiant 
var pastor Marie Nordvall.

JORDFÄSTNINGAR

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Surte missionsförsamling
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! Sönd 2/3 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Lisa Hylén. Enkelt fika. För-
samlingsmöte efteråt. Månd 
3/3 kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 5/3 kl 15, Onsdagsträff: 
Hiroshima i mitt hjärta. Hjör-
dis Andersson berättar. Onsd 
5/3 kl 18:30, Tonår: Knytba-
tik. Onsd 5/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling:
Tisd 25/2 Nols kyrka kl 
18.30, Församlingsafton. 
DET SVÅRA VALET Hur 
värderar vi barn och vuxna 
med utgångspunkt från en 
oplanerad graviditet? Maria 
Olsson från en s k Min-
na-mottagning i Göteborg 
hjälper oss i tankearbetet. 
Välkommen till en kväll 
som berör oss alla! Onsd 
26/2 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa, Anders-
son. Torsd 27/2 Starrkärrs 
församlingshem kl 10, För-
middagscafé. Yellowstone - 
världens första nationalpark! 
Naturfotografen Ingmar 
Skogar gästar oss återigen 
för att berätta om sitt även-
tyr i Klippiga bergen. Sönd 
2/3 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11, Familjeguds-
tjänst, Andersson. Nols 
kyrka kl 17, Kvällsmässa, 
Nilsson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 1/3 kl 9, 
Frukostcafé för kvinnor. 
Sönd 2/3 kl 10, Gudstjänst 
Imberg, kyrkkaffe. Onsd 5/3 
kl 18.30, Askonsd mässa i 
kyrkan R Olausson. Hålanda 
sönd 2/3 kl 12, Mässa 
Imberg. Onsd 5/3 kl 10, 
Gemenskapsträff. S.t Peder 
sönd 2/3 kl 17, Musikguds-
tjänst I Olenius. Onsd 5/3 kl 
18, Askonsdag mässa I Ole-
nius. Torsd 6/3 kl 12, Sopp-
lunch. Ale-Skövde sönd 2/3, 
se övriga. Onsd 5/3 kl 12.30, 
Gemenskapslunch i försam-
lingshemmet. Tunge sönd 
2/3 kl 12, Mässa I Olenius.

Guntorps missionskyrka
Onsd 26/2 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Fred 28/2 
kl 19, Omega i Blå Kyrkan. 
Sönd 2/3 kl 16, Gudstjänst 
Lars Gunther. Sång Malin 
Zimmergren. Onsd 5/3 kl 
18.30, Spårar - UpptäckarS-
cout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 25/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
26/2 kl 10-11.45, ”Mam-
mamorgon” - en stund för 
småbarnsmammor att få dela 
livet med varandra, barn-
vaktshjäp finns. Kl 18-19, 
Bön. Kl 19, Styrelsemöte. 
Torsd 27/2 kl 18.15, Hobby 
(8-12 år). Fred 28/2 kl 19, 
OMEGA Ungdomsmöte 
i Blå kyrkan. Lörd 1/3 kl 
10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14.30, Köröv-
ning Amazing Grace. Sönd 
2/3 kl 11, Sång- och musik-
gudstjänst med projektkören 
Amazing Grace. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Månd 
3/3 kl 10, RPG Stavgång. 
Tisd 4/3 kl 8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18.30, 
Askonsdagsmässa, Nord-
blom.
 
Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 26/2 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/3 kl 
11, Leif Karlsson, årsmöte, 
nattvard. Onsd 5/3 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Älvängens Missionskyrka
Ons 26/2 kl 19, Försam-
lingsmöte. Tors 27/2 kl 15, 
Andakt på Vikadamm. Fred 
28/2 kl 19, Omega-guds-
tjänst i Blå Kyrkan. Sönd 
2/3 kl 11, Gudstjänst  Leif 
Jöngren, sång av Johann 
Runemark. SSK, servering. 
Kl 18.30, Tonår. Månd 3/3 
kl 18.30, Scout. Tisd 4/3 kl 
10-13, Stickcafé och måla/
teckna-hörna, kl 11.00 fika 
för alla.

PREDIKOTURERDÖDA

TILL MINNE

Till minne av
min kära fru,

vår kära mamma
och mormor

Lisbeth Klevéus
* 2 februari 1949

† 26 februari 2011

Idag har det gått 3 år 
sedan du lämnade oss.

Det är så tomt utan dig.
Vi saknar dig.

Du är i våra tankar varje 
dag och kommer alltid 
att vara med oss i våra 

hjärtan.

Wendel
Marie & Sophia
Philip & Marcus
Linda & Victoria

Allas vår
älskade

Lilian Svensson

född Rex

* 16 maj 1930

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad,

efter ett långt och
innehållsrikt liv.

Älvängen
† 16 februari 2014

SUNE
med hela familjen

 
Jag har köpt min biljett, 

jag står på perrongen 

Ett underligt tåg! 

Det är sista gången    

jag reser men vet inte 

vart eller hur 

Jag frågade om det 

fanns retur, 

då log han i luckan och 

stack ut sin näsa 

och sa’ att det var en 

enkel resa 

Så ofantligt enkel 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

7 mars kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 4 mars.

Tänk gärna på
 Läkare utan gränser,

 tel. 010-199 33 00.

Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor,

Farmor, Gamlafarmor
och Gamlamormor

Agnes Persson

* 10 februari 1917

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
13 februari 2014

GULL och KENNETH
                 INGEMAR
OVE, MARGARETA

ISSE och EVA
ANN och LENNART

ULLA och PETER
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner
 
Stilla kom ängeln      

och log 

viskade ömt, nu är      

det nog 

Tog henne varligt        

vid handen 

och löste de jordiska 

banden 

Minns mig som jag var

     en gång

då allting sjöng en livets

     sång

minns de tankar jag då

     tänkte

minns den kärlek jag Er

     skänkte

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

7 mars kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.
Tänk på Demensfonden,

pg. 90 08 58-2.

Ett varmt tack till all per-
sonal på Fridhem, Surte

för god omvårdnad.

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Birgit Carlsson

* 7 november 1946

har idag oväntat
lämnat oss i stor sorg

och saknad

Älvängen
16 februari 2014

LENNART och HELÉN
Emelié och Philip
Rickard, Rasmus
CHRISTIAN och

CATRIN
William, Theodor

Sebastian och Amanda
Alice, Oliver

Gabriel och Elin
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa 

som livet kan ge 

Du gav oss Din trygga 

och varma hand 

Så snar till hjälp så ofta 

den hann 

Tack för all godhet, all 

kärlek vi fick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Vi ville så gärna behålla 

Dig kvar 

Men Din stund på 

jorden fullbordad var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
14 mars kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

Smyrnakyrkans festsal.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 11 mars.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärt-Lungfonden,
 tel. 0200-88 24 00.

Vår Käre

Kent Thorson

* 17 januari 1938

har idag lämnat oss

Grolund
29 januari 2014

TOMAS och CARINA
Lukas, Kajsa

KATARINA och TOTTE
Therese och Dan

Isak
Sofia och Daniel
Gunnel, Barbro

 
Det hem som Du älskat 

där blommorna spira 

Det lämnar Du nu för en 

skönare värld 

Den sorg som vi känner 

kan ord ej beskriva 

Vårt tack för det goda 

Du sått på Din färd 

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Världens bästa Farmor

Birgit Carlsson

* 7 november 1946

har idag lämnat oss

Älvängen
16 februari 2014

Emelié, Rickard,
Rasmus

Obeskrivligt kärleksfull

och omtänksam

    Du var, det känns så

fruktansvärt tomt

    att Du inte längre

    finns kvar.

Med ett stort leende

och en varm, öppen

famn, vi hoppas och

tror att farfar mötte

Dig i hamn.

Du var den snällaste

och bästa som

funnits i världen.

Tack älskade farmor

    för att vi fick äran

    att vara med Dig

    under färden.
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Hipp Hipp Hurra
på din första födelsedag!

Grattis fina lilla Ellie
på 1 års dagen 4/3.

Många kramar
från Farmor & Farfar

Grattis
Charlie

som fyller 7 år 28/12-14
Kramar Farmor & Kjell, 

Farfar & Lisbeth

Tyrone Hansson
45 år på torsdag 27 feb
Denna dag tror jag även 
kungen ler och tackar för 
att du sprider budskapet 
om hans musik vidare.

Lev väl broder!

Ingemar Johansson
Knektegårdsgatan 21 B

lgh 1001, 441 37 Alingsås
Fyller 70 år 5 mars.

GRATTIS!

Grattis på 10-årsdagen
Emelina Hansson

önskar
Farfar & Farmor

Stort grattis
till vår älskade

Emma
som fyller 8 år den 1/3 
Önskar Pappa, Mamma

och Linn

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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

SÄLJES
Torr ved!
tel. 0722-66 77 79

SÖKES
Sökes yngre tjej eller kille till 
gård i Älvängen helst med kör-
kort, för enklare göromål. Ej 
tynga lyft.
tel. 0303-74 62 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

Loppis i medborgarhuset, 
Alafors. Lördagen 8 mars kl 
10-15. 
Loppmarknad Alafors

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

Fullmånemeditationer kl. 
20.00 - 20.30  Datum 16/1, 
15/2, 16/3, 15/4, 14/5, 13/6, 
12/7, 10/8, 9/9, 8/10, 6/11, 
6/12. För INFO:
moderjordnatverket@gmail.com

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

SÅNGERSKA TILL BRÖLLOP 
OCH DOP!
Erfaren sångerska med 
gitarrist framför ert val av 
sångstycke.
För mer info maila:
brollopdopsang@live.se

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs mm. i 
Ale med omnejd. Ansvarsför-
säkring samt kollektivavtal. 
Innehar F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

Veckans ros vill jag ge till 
Järnia Axums i Älvängen, 
som tog emot min något 
ovanliga förfrågan med 
sådan äkta glädje, engage-
mang och entusiasm.

Tack från hela mitt hjärta

Tusen röda rosor och varmt 
tack till den unge man, som 
lördagen 15 februari stan-
nade och hjälpte mig när 
jag föll tillsammans med 
min överlastade cykel! Den 
hjälpen värmer länge. Tack.

Maritha Lindroth, Surte

Tack till den trevliga o 
hjälpsamma personalen på 
Alveterinären som fixade
Ida:s öroninflammation.

Matte/Husse

Tack Bruno Nordenborg 
och Roy Jansson för att ni 
kämpar så hårt för alla som 
skulle beröras av elled-
ningen mellan skogsåker 
och stenkullen. Ni är guld 
värda! 
Tacksam medlem i Alefjälls  

naturskyddsförening

GRATTIS VECKANS ROS

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Maj-Britt Andersson
Älvängen

All eventuell uppvaktning 
undanbedes vänligen.

Kjell Johansson, Nygård

Uppvaktning på min födel-
sedag undanbedes.

Elvy Kornesjö

UNDANBEDES
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Hipp Hipp Hurra
på din första födelsedag!

Grattis fina lilla Ellie
på 1 års dagen 4/3.

Många kramar
från Farmor & Farfar

Grattis
Charlie

som fyller 7 år 28/12-14
Kramar Farmor & Kjell, 

Farfar & Lisbeth

Tyrone Hansson
45 år på torsdag 27 feb
Denna dag tror jag även 
kungen ler och tackar för 
att du sprider budskapet 
om hans musik vidare.

Lev väl broder!

Ingemar Johansson
Knektegårdsgatan 21 B

lgh 1001, 441 37 Alingsås
Fyller 70 år 5 mars.

GRATTIS!

Grattis på 10-årsdagen
Emelina Hansson

önskar
Farfar & Farmor

Stort grattis
till vår älskade

Emma
som fyller 8 år den 1/3 
Önskar Pappa, Mamma

och Linn

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

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

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

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

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

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

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

SÄLJES
Torr ved!
tel. 0722-66 77 79

SÖKES
Sökes yngre tjej eller kille till 
gård i Älvängen helst med kör-
kort, för enklare göromål. Ej 
tynga lyft.
tel. 0303-74 62 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

Loppis i medborgarhuset, 
Alafors. Lördagen 8 mars kl 
10-15. 
Loppmarknad Alafors

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

Fullmånemeditationer kl. 
20.00 - 20.30  Datum 16/1, 
15/2, 16/3, 15/4, 14/5, 13/6, 
12/7, 10/8, 9/9, 8/10, 6/11, 
6/12. För INFO:
moderjordnatverket@gmail.com

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

SÅNGERSKA TILL BRÖLLOP 
OCH DOP!
Erfaren sångerska med 
gitarrist framför ert val av 
sångstycke.
För mer info maila:
brollopdopsang@live.se

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs mm. i 
Ale med omnejd. Ansvarsför-
säkring samt kollektivavtal. 
Innehar F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

Veckans ros vill jag ge till 
Järnia Axums i Älvängen, 
som tog emot min något 
ovanliga förfrågan med 
sådan äkta glädje, engage-
mang och entusiasm.

Tack från hela mitt hjärta

Tusen röda rosor och varmt 
tack till den unge man, som 
lördagen 15 februari stan-
nade och hjälpte mig när 
jag föll tillsammans med 
min överlastade cykel! Den 
hjälpen värmer länge. Tack.

Maritha Lindroth, Surte

Tack till den trevliga o 
hjälpsamma personalen på 
Alveterinären som fixade
Ida:s öroninflammation.

Matte/Husse

Tack Bruno Nordenborg 
och Roy Jansson för att ni 
kämpar så hårt för alla som 
skulle beröras av elled-
ningen mellan skogsåker 
och stenkullen. Ni är guld 
värda! 
Tacksam medlem i Alefjälls  

naturskyddsförening

GRATTIS VECKANS ROS

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Maj-Britt Andersson
Älvängen

All eventuell uppvaktning 
undanbedes vänligen.

Kjell Johansson, Nygård

Uppvaktning på min födel-
sedag undanbedes.

Elvy Kornesjö

UNDANBEDES
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Lödöse 0520-66 00 10

PÅ FREDAG HAR VI DEMO PÅ SMOOTHIES! 
Emma visar hur man gör sin egen, vad man ska tänka på beroende på om du ska träna, 
har tränat eller bara vill ha något snabbt i farten. Ta del av en rad olika erbjudanden i 
hälsans tecken. Välkommen in och prova mellan kl 10-18 .

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NUMMER 08         VECKA 09| 39PYSSEL



PROVTRÄNA GRATIS

EN GÅNG/PERSON/ÅR

MEDTAG ANNONSTRÄNING
FÖR ALLA!
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PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
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INGÅR!
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299KR/MÅN
12 MÅN AG

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

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.

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

SENIORVECKA

149KR/MÅN

INGEN BINDNINGSTID!

Träna alla aktiviteter

SENIORKORTET 
ATT HÅLLA MUSKLERNA I TRIM 
GER DIG STYRKA OCH KRAFT 
TILL ATT MÖTA VARDAGENS 
ALLA PRÖVNINGAR!

 GRATIS TRÄNING FÖR ALLA SENIORER 
VECKA 10, 3-7 MARS


