
Mack i Nol 
byter kostym

Hitta din 
drömklänning

Skrotfrag svarar 
på kritiken

Ale IBF:s damer blev i lördags klara seriesegrare i division fyra efter att ha besegrat Sportlife Kungälv IBK med 5-4. Övre ra-
den från vänster: Johan Westerdahl (lagledare), Anne-Kristin Ström, Emma Gunnarsson, Jennifer Corneliusson, Kajsa Johans-
son, Emelie Carlson, Elina Petersson, Niclas Sundelid (lagledare). Nedre raden från vänster:  Leoresa Haklaj, Lena Gustavsson, 
Sara Hederstedt, Elin Fridh och Jasmine Askne.

Seriesegrare!

LÄS

18

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SO
N

LÄS
04

LÄS
11

LÄS
03

NUMMER 09         VECKA 10         2014         ÅR 19         100% TÄCKNING| | | |

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Vi hjälper dig med 
trädgårdsarbetet i vår!

Ring: 0303-587 20

Hemmet

Trädgård

Hantverk

 www.veteranpoolen.se

Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se
Åter i lager!
Locktång från Babyliss  
                       - Curl secret

1295:-

Säkra siffror till fast pris!

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

CHOKLADKAKA
Marabou. 180-200 g.

Jfr. pris 55,56-50,00/kg    
Max 2 köp per hushåll.

10:-/st

varje dag
matglädje

Gäller 5/3–9/3

Stor
kaka!

KLIPP!

Förr: 256.400:- Nu: 199.900:-  

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

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

SPARA 
56.500:-

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

HONDA CIVIC Lifestyle
2.2 Diesel, 150 HK – 350Nm

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Ingen ung  
utan jobb!

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!



Svensk politik är ganska 
konservativ i sin form 
och sitt system. Det 

mest revolutionerande 
som händer någon gång då 
och då är när ett nytt parti 
bildas. Av naturliga skäl är 
det mer vanligt på lokal 
nivå än på riks. När det 
händer skakas den politiska 
strukturen i grunden om. Så 
även denna gång. I Ale har 
det inte hänt sedan 1998, 
då Jan A Pressfeldt med 
fl era hoppade av Moderata 
samlingspartiet och bildade 
Aledemokraterna. Denna 
gång är det socialdemokra-
ten Tyrone Hansson som 
har tagit initiativet tillsam-
mans med den tidigare par-
tikamraten Rolf Engström. 
Det nya lokala partiet heter 
Framtid i Ale och har en 
värdegrund baserad i orden 
samverkan, utveckling och 
ansvar. Det skulle förvisso 
nog de fl esta partier skriva 
under på, men det framto-
nas också en viss kritik mot 
den samverkan som idag 
sker över blockgränsen. 
På partiets hemsida anges 
nämligen att de etablerade 
partierna gjort ett ”förvirrat 
försök” att komma överens i 
den så angelägna skolfrågan, 
men vad överenskommelsen 
innebär har ingen förstått. 
Kritiken riktas med andra 
ord mot samtliga partier 
förutom Aledemokraterna 
och Sverigedemokraterna 

som inte har ”underteck-
nat” överenskommelsen om 
skolan och enligt partiets 
hemsida verkar heller inga 
dörrar vara stängda. ”Vi vill 
samverka med de som delar 
vår frustration över att Ale 
står och stampar. Det handlar 
i så fall om att lägga partifär-
gen på hyllan och samverka 
tillsammans”.

Vad som föranlett 
partibildningen har inte 
framkommit än. Media är 
inbjudna till en pressträff 
i nästa vecka, där kommer 
tankar och idéer samt de 
personer som tänker fronta 
det nya partiet att presen-
teras. Spekulationerna om 
orsak och verkan kommer 
att pågå länge, men först på 
valnatten vet vi om initia-
tivet var rätt eller fel. Om 
Framtid i Ale vinner mandat 
i kommunfullmäktige fi nns 
det ett antal huvudfrågor. 
Vilket block tappar och på 
vilken sida kommer det ny-
bildade partiet att ställa sig? 
Kan Socialdemokraterna 
överhuvudtaget tänka sig att 
samarbeta med avhoppare 
eller kommer det att uppstå 
en bitter och prestigefull 
maktkamp? Hur reagerar 
väljarna på ett nytt parti? Är 
de beredda att rösta fram 
ytterligare ett lokalt parti 
utan förankring i Sveriges 
riksdag? Är det framtiden?

Jag är politiskt intresse-
rad och önskar att jag hade 
svaren, men det här draget 
i Ales lokalpolitik var högst 
oväntat. Jag har länge haft 
känslan att den stundtals 
sura kritiken från föräldrar 
angående skolan skulle 
föranleda bildandet av ett 
lokalt skolparti. Det hade 
nog aleborna haft lättare att 
ta till sig – ett parti med ett 
enda fokus. Det hade kunnat 
vinna många missnöjesröster 
från väljare som bara vill 
markera vilken fråga som 
ska prioriteras.

Jag tror veckans nummer 
med avslöjandet om det 
nybildade partiet blir start-
skottet för en mycket aktiv 
och livlig valrörelse. Hur 
den slutar vet vi först den 
14 september. Häng med i 
svängarna, nu åker vi!

Oväntat drag

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. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

VECKA 10         NUMMER 09|02 LEDARE

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

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

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

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

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

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

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

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

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

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

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

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

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

Vi bjuder på en helhetslösning 
på byte av ert tak! 
ontakta oss på Västra  

NYTT TAK

Måndag 17/3 19.00
Glasbruksmuseet i Surte

ÅRSMÖTE
Glasbruksmuseet vänner

Årsmöte  
Vision i Ale

Torsdag 27/3 kl. 17:00
Konferensrum 209 Ale Gymnasium

Anmälan till vision@ale.se
Senast 20/3

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 13 mars 
kl. 18.30 

Församlingshemmet 
Gamla Kilandavägen, Nödinge

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Dokument” 

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

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

NU VÄNDER 
VI BLAD!

Din lokala
mack!

MÅNDAG 17 MARS
ALEVÄGEN I NOL

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

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

400 kr inkl. moms/hjul*

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

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms
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SCOTT RACER MODELL CR1 20
Fullcarbonram och framgaffel,  
20-vxl shimano 105  
växlesystem,  
Shimano hjul
REK PRIS 14995:-

CCCCCCCCCCCCCCCyyyyyyyyyyyyyyykkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllltttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrräääääääääääääääffffffffffffffffffffffffffffffsssssssssssssspppppppppprrrrrrriiiiiiiiiiiiiiissssss

CRESCENT RACER NANO
HERR OCH DAM
Alu-ram, carbon  
framgaffel, 18-vxl  
shimano tiagra/sora,
dam(vit) herr(svart),  
olika ramhöjder.
REK PRIS 8299:-

MONARK MONA
3-vxl damcykel med  
fotbroms, alu-ram,  
korg, kjolskydd.
Färg vit.
REK PRIS 3995:-

BIANCHI IMPULSO ULTEGRA
Alu-ram, carbon framgaffel
20-vxl shimano ultegra,
ramhöjder 55cm och  
59cm.
Rek pris 15995:-

Se fler erbjudanden på www.alvangenscykel.se
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UNDER VÄTTERNDAGARNA LÄMNAS DET  

15% RABATT  
PÅ ALLA TILLBEHÖR  

VID KÖP AV CYKEL

FREDAG 7/3
09.30-18.00

SÖNDAG 9/3
11.00-15.00

TORSDAG 6/3
09.30-20.00

Säljare från 
Crescent  

på plats!

Säljare från 
Shimano  

på plats!

Säljare från 
Bianchi  
på plats!

LÖRDAG 8/3
09.30-15.00

ÄLVÄNGENS CYKEL

AGNESBERG. I ett citat i Göte-
borgs-Posten fi ck företaget Skrotfrag 
en oförtjänt negativ kritik.

– Vår verksamhet har redan från 
starten haft ett detaljerat kontrollpro-
gram och åtgärderna för att skydda 
Göta älv är omfattande, säger plats-
chef Paul Johansson.

Skrotfrag är idag ett av Sveriges 
största metallåtervinningsföretag 
och här fragmenteras järnskrot från 
kommunala återvinningscentraler, 
däribland Ale, och blir till ny råvara.

Ales kommunalråd, Paula Örn (S), be-
stämde sig i förra veckan för att göra ett 
företagsbesök med anledning av en artikel i 
Göteborgs-Posten, där Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande i Ale, Jan A Press-
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fyller i:
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dessutom via reningsverken i Gryaab innan 
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också noga debatten om en lågbro i Göte-
borg.
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men vi utgår från att man tar ett klokt beslut. 
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kajen, men handläggningstiden är lång. Alla 
parter vi talar med är dock positivt inställda. I 
snitt avgår det en båt var tionde dag härifrån, 
så behovet av en fungerande hamn är stort, 
säger Paul Johansson.

Paula Örn var imponerad efter besöket 
hos Skrotfrag.

– Det här är en oerhört viktig verksam-
het, inte minst för vår miljö. Vi kan inte bara 
konsumera, det gäller också att ta hand om 
resterna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kommunalråd på företagsbesök. Paula Örn (S) gästade Skrotfrag i Agnesberg där platschef Paul 
Johansson och miljöchef Anna Grissle visade upp anläggningen.

Råvara efter att ”fraggen” gjort sitt med järnskrotet.

SKROTFRAG

Grundat: 1972 av Lars Johansson
Omsättning: 700 Mkr
Antal anställda 100 totalt, varav 40 i Agnes-
berg
Verksamhet: Insamling och återvinning av 
skrot. Företaget har gått från en ren bilskrot 
till ett av Sveriges största metallåtervinnings-
företag, där 80% av återvunnen råvara går på 
export. 

– Skrotfrag svarar på kritiken från Pressfeldt 

Här återvinns 
Ales metallskräp
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NOL. Är inte balklän-
ningen beställd börjar 
det bli hög tid för det.

Amelia Glavinger på 
Din Drömklänning går 
in i årets mest hektiska 
period.

– Det är massor av 
bal- och bröllopsklän-
ningar som ska fram, sä-
ger hon till Alekuriren.

Amelia Glavinger driver 
sedan fyra år tillbaka Din 
Drömklänning. Från att ti-
digare enbart ha bedrivit 
e-handel öppnade hon ett 
visningsrum i fjol, vilket gav 
omedelbar respons.

– Jag har naturligtvis inte 
alla klänningar hemma, men 
däremot kan jag visa olika ty-
per av material, färgprov och 

så vidare. Jag syr upp på be-
ställning, det är egen design 
som gäller. Kunden får klän-
ningen måttanpassad och 
väljer helt och hållet själv 
om det ska vara öppen rygg, 
dragkedja och så vidare, för-
klarar Amelia Glavinger.

Brudklänningar är allt-
jämt det dominerande seg-
mentet hos Din Drömklän-
ning. Kunderna är utspridda 
över hela landet.

– Det kommer folk från 
Stockholm, Skåne, ja fak-
tiskt från Danmark för att 

köpa sin brudklänning hos 
mig. Det blir väldigt person-
ligt eftersom jag inte lämnar 
över arbetet till någon an-
nan, säger Amelia.

– Nu tar jag också emot 
betydligt mycket mer be-
ställningar på herrkläder än 
vad som var fallet tidigare. 
Mannen kan få sin frack, 
smoking eller kostym mått-

sydd av mig. Samtidigt som 
kvinnan beställer sin klän-
ning brukar hon se till så att 
mannens slips, näsduk eller 
fl uga får exakt samma färg. 
En viktig detalj i samman-
hanget.

Maj och juni är den tid 
på året som merparten av 
alla bal- och bröllopsfester 
äger rum varför det är bråda 
tider för Amelia Glavinger 
just nu. Produktionen går på 
högvarv.

– Jag har varit på ett par 
bröllopsmässor i början av 
året med väldigt gott re-
sultat. Det är fullt upp och 
snart kommer jag att behö-
va anställa en person, säger 
Amelia.

Fördelen som Din Dröm-
klänning har är att det er-
bjuds klänningar för alla – 
oavsett kroppsstorlek.

– En del upplever att det 
är svårt att hitta den perfekta 
klänningen i butik. Jag mått-
syr och anpassar detaljer ef-
ter önskemål. En del vill ha 
chiffong, andra en liten dra-
pering.

Vad är trenden just nu 
när det gäller färg och 
form?

– Jag tycker det har bli-
vit lite fräckare klänningar, 
man vågar sticka ut. Färg-
valet varierar, från ljusrosa 
och champagne till vinrött 
och blått. Då talar jag om 
balklänningar. Inom brud 
dominerar spets i alla for-
mer, avslutar Amelia Gla-
vinger.

JONAS ANDERSSON

– Nu beställs klänningar för bal och bröllop

Amelia arbetar 
på högvarv

Amelia Glavinger på Din Drömklänning i Nol måttsyr klänning-
ar till både bal- och bröllopsfesten. Även herrkläder i form av 
kostym, smoking och frack går att beställa.
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 En del upple-
ver att det är 
svårt att hitta 
den perfekta 

klänningen i butik. Jag 
måttsyr och anpassar 
detaljer efter önskemål.
AMELIA GLAVINGER

BAGARE/KONDITOR/PACKARE 
TILL COOP EXTRA ÄLVÄNGEN
Ni som söker har en påtaglig servi-
cekänsla och kan arbeta som kon-
ditor, bagare eller packare. För att 
arbeta som bagare/konditor skall 
du vara utbildad bagare/konditor 
eller ha relevant arbetslivserfaren-
het från yrket. 

Vi söker dig med initiativförmåga 
och stark positiv energi som smittar 
av sig, som ser kunden och deras 
behov och med glädje ger det bästa 
kundbemötandet. 
Du ska kunna hantera stressiga 
situationer och ha förmågan att se 
helheten i ditt arbete. Bageriet säljer 

och småbröd och vi ska vara det 
självklara valet för alla kunder som 
vill köpa gott bröd och goda bakverk i 
såväl vår butik som i andra.

Tjänsterna är på deltid och tillträde 
enligt överenskommelse.

VILL DU VARA MED I 
ETT VINNANDE LAG?
Sista ansökningsdag är den 14 mars. 
Sedvanliga ansökningshandlingar 
skickas via e-post till:  
jobb@coopbohus.se

Vill Du veta mera?
Ring butikschef Tobias Håkansson 
tel. 010-747 07 01

Coop Extra öppnade i oktober 2013. En modern matbutik med ett eget pro-
duktionsbageri på Handelsplats Älvängen. I vår kommer bageriverksamheten 
att utökas med brödleveranser till 14 andra Coopbutiker, en stormarknad 
och en större restaurang. Det medför att personalstyrkan också måste  
utökas med 4-5 anställda. Därför söker vi:

Ale Klinik

Mån–fred: 09.00–18.00
Lörd–sön: stängt

Postvägen 4, Älvängen
0303-74 99 90

www.aleklinik.se

ÖPPNINGSERBJUDANDEN

NAGEL-
FÖRLÄNGNING

VAXNING

PERMANENT
MAKE-UP

ANSIKTS-
BEHANDLING

FOTVÅRD ELLER
MANIKYR (SHELLACK)

PIERCING

399

199

50% 
RABBAT

50% 
RABBAT

50% 
RABBAT

50% 
RABBAT

KR

KR

GLITTER/FRANSK

ORD. PRIS 799KR

PRIS FRÅN 499KR

PRIS FRÅN 299KR

PRIS FRÅN 1999KR

PRIS FRÅN 299KR

ORD.PRIS 299KR

Årets
märkesrea
6/3 kl. 10:00

Ale Torg, Nödinge, telefon 0303-972 76

upp till 50%
på utvalda smycken och klockor
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På gång

Aktiviteter för företagare 
och entreprenörer i Ale mars

Internationella Downs 
Syndromdagen

Vem är ett gott föredöme?

Kunskapskväll för  
nyföretagare med temat 
personlig försäljning

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

Vi uppmärksammar detta den 19 mars  
Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)  
Från 17.30–ca 20.00.

Föreläsning för anhöriga och närstående till 

förälder i Ale. 

Att leva med någon som lever med  
Downs syndrom 

 

Lätt att leva? Vision och verklighet 

Samtal och diskussion kopplat till föreläsning och 
Visionen – Lätt att leva i Ale. FUB medverkar och 

Ann-Marie Thunberg 
Anhörigkonsulent 

 

Mars

12
ONSDAG

Workshopen tar sin ut
gångspunkt i utställningen 

 
 

och i egna texter. 

den deltar också. Kom 
lite tidigare om du vill se 

 
föranmälan senast 10 mars

Samarr: Ale kommun och Sensus

Välkommen att delta i en workshop ledd 

Tid: 9–10.30 i Glasbruksmuseet, Surte. 

Workshop om hembygd 

Mars

8
LÖRDAG

Mars

19
ONSDAG

Två kralliga kamrater i tweed
kostym och keps. En kappsäck 

Sjungande på kringelikrokiga 

föreställning med massor av 
musik. De två kompisarna tar 

musikkalas . 
Tid: 11.00.  
Plats: Tv- Studion Ale gymnasium , Nödinge.  
Entré: 50 kr.  Passar åldrarna 3–6 år.

natur och möten som lett till mycket.  
Skepplanda bibliotek 19.00. Entré/fika 40 
kr. Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Studie-
förbundet Vuxenskolan och Ale kommun.

En fantastisk föreställning i högt 
tempo med mycket musik och action 
och bokstaven K inte att förglömma.

Min kralliga kamrat

Mars

29
LÖRDAG

Författarfika med Anna Eriksson: 
Författare, illustratör och  
skapare av bloggen Tantvarning!  

Äntligen tant!

Safari, skola och barnhem i Kenya

sina marginaler. Personlig försäljning är ofta ett 
kostnadseffektivt sätt att åstadkomma detta. Men 
många vet inte riktigt hur eller känner sig osäkra i 

jandets processer. Du kommer att få kunskaper om 
hur de olika stegen i en säljprocess fungerar och 

Forssell föreläser från företaget www.negotium.se

Tid: torsdag 13 mars, kl 16.00–19.00 
Plats: Nols företagscenter, Industrigatan 1

 

Hjärtligt välkommen!

Ett gott föredöme är ett stipendium som delas 
ut för att uppmärksamma personer som är goda 
föredömen i Ale kommun.

ungdomsfrågor.

Ta chansen att nominera din kandidat innan  
nomineringstiden är ute. Senast den 16 mars 
måste kommunen få ditt förslag.

Sandra Poswiatowska, dansledare Mötesplats Ungdom, Erica 
Tjärnlund och Johannes Lundberg, Ale Basket

Ale bibliotek, Nödinge  kl. 13.00 Inträde med fika 100 kr.  
Biljetter säljs från fredag 7 mars.
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-Du glömmer väl inte  
att TBE vaccinera Dig? 

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol 
www.adinahalsan.se

Öppet vardagar 8-17

Välkommen!

FÄSTING-
SÄSONGEN 
NÄRMAR SIG!

www.nyavagen.nu

Bil
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ra
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r

För mer info om Vänsterpartiet
i Ale Kommun, ring Maria – 0707-201 302

8 mars-demonstration

13:30 @Gustav Adolfs torg

SOLIDARITET
MED VÄRLDENS
KVINNOR
BLI MEDLEM FÖR EN
RÄTTVISARE VÄRLD!

8 mars-demonstration
13:30 @Gustav Adolfs torg

För mer info om Vänsterpartiet
i Ale Kommun, ring Maria – 0707-201 302

ALE. Sveriges riksdag har tagit beslut 
om ett nytt kostnadsutjämningssys-
tem för landets kommuner.

Det ger Ale kommun en nettoeffekt 
om 17 miljoner kronor.

Pengar som oppositionen föreslagit 
ska prioriteras till skolan, vilket majo-
riteten håller med om.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet har tagit initiativ till en omrevide-
ring av budgeten för 2014. Skälet är de ex-
tramiljoner som nu kommer Ale till del som 
en följd av det nya utjämningssystemet. För-
slaget från oppositionen är att kommunsty-
relsens förvaltning utreder och presenterar 
för kommunfullmäktige hur pengarna bäst 
kan ombudgeteras med fokus på skolan i Ale. 
Oppositionsråd Paula Örn (S) fi ck gehör för 
förslaget i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det känns självklart väldigt bra att vi är 
överens i den här frågan, men jag hoppas vi-
dare att vi också kan diskutera större struk-
turförändringar kring hur våra skattepengar 
fördelas. Vi lägger fortfarande för lite pengar 
till skolan i jämförelse med genomsnittskom-
munen och lärartätheten är också lägre i Ale 
än i jämförbara kommuner, säger hon.

Alliansen var inte svårövertalad i frågan 
och hade inga synpunkter på förslaget om 
revideringen.

– Nej, får vi nya miljoner är det självklart 
för oss att de ska gå till skolan. Det var inget 
svårt beslut, säger Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

Att samtliga 17 miljoner kommer att kom-
ma skolan till del är emellertid inte sagt.

– Inte mig emot. Vi är en tillväxtkommun 
och jag tycker att våra pengar ska användas, 
säger Berglund.

– Det är oansvarigt att fördela ut alla 
pengar. Vi ser gärna att det fi nns ett positivt 

resultat med tanke på alla de investeringar 
som står på tur, menar Paula Örn.

Utbildningsnämnden har också antagit ett 
nytt resursfördelningssystem som ska ge en 
mer rättvis fördelning av pengarna till res-
pektive skola.

– Den tar hänsyn till de viktigaste statis-
tiska faktorerna, föräldrars utbildningsnivå 
och utländsk bakgrund. Det är en fördel-
ningsmodell som många andra kommuner 
använder. Vi tror starkt på detta, men kom-
mer självklart att följa upp noga vilka effek-
terna blir för enskilda skolor. Det arbetet är 
just nu igång och vi har hört att det har upp-
stått oro på sina håll. Den är inte befogad. 
När rektorerna har fått bilden klar för sig ska 
de återkoppla till förvaltningen och Utbild-
ningsnämnden, därefter analyseras situatio-
nen. Behöver vi skjuta till kommer vi att göra 
det, understryker både Mikael Berglund och 
Paula Örn.

Kommunfullmäktige i mars kommer att 
ta ställning till en revidering av budget 2014.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Överens. Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) bejakade oppositionsråd Paula 
Örns (S) förslag om att revidera budgeten för 
2014.

– Oppositionens förslag fi ck gehör
Mer pengar till skolan

www.mp.se/ale

ALEwww.mp.se/ale

ÅRSMÖTE 
MILJÖPARTIET ALE

Söndag 9 mars kl 13.00

Industrivägen 1 A, Nol företagscentrum

 Årsmötet
 Fullmäktigelistan
 Valkampanjer

MEDLEMMAR OCH SYMPATISÖRER HÄLSAS 

VÄLKOMNA

Bli medlem  
enkelt! 

www.mp.se --> Bli medlem
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-Du glömmer väl inte  
att TBE vaccinera Dig? 

Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol 
www.adinahalsan.se

Öppet vardagar 8-17

Välkommen!

FÄSTING-
SÄSONGEN 
NÄRMAR SIG!

www.nyavagen.nu
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För mer info om Vänsterpartiet
i Ale Kommun, ring Maria – 0707-201 302

8 mars-demonstration

13:30 @Gustav Adolfs torg

SOLIDARITET
MED VÄRLDENS
KVINNOR
BLI MEDLEM FÖR EN
RÄTTVISARE VÄRLD!

8 mars-demonstration
13:30 @Gustav Adolfs torg

För mer info om Vänsterpartiet
i Ale Kommun, ring Maria – 0707-201 302

ALE. Sveriges riksdag har tagit beslut 
om ett nytt kostnadsutjämningssys-
tem för landets kommuner.

Det ger Ale kommun en nettoeffekt 
om 17 miljoner kronor.

Pengar som oppositionen föreslagit 
ska prioriteras till skolan, vilket majo-
riteten håller med om.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet har tagit initiativ till en omrevide-
ring av budgeten för 2014. Skälet är de ex-
tramiljoner som nu kommer Ale till del som 
en följd av det nya utjämningssystemet. För-
slaget från oppositionen är att kommunsty-
relsens förvaltning utreder och presenterar 
för kommunfullmäktige hur pengarna bäst 
kan ombudgeteras med fokus på skolan i Ale. 
Oppositionsråd Paula Örn (S) fi ck gehör för 
förslaget i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det känns självklart väldigt bra att vi är 
överens i den här frågan, men jag hoppas vi-
dare att vi också kan diskutera större struk-
turförändringar kring hur våra skattepengar 
fördelas. Vi lägger fortfarande för lite pengar 
till skolan i jämförelse med genomsnittskom-
munen och lärartätheten är också lägre i Ale 
än i jämförbara kommuner, säger hon.

Alliansen var inte svårövertalad i frågan 
och hade inga synpunkter på förslaget om 
revideringen.

– Nej, får vi nya miljoner är det självklart 
för oss att de ska gå till skolan. Det var inget 
svårt beslut, säger Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

Att samtliga 17 miljoner kommer att kom-
ma skolan till del är emellertid inte sagt.

– Inte mig emot. Vi är en tillväxtkommun 
och jag tycker att våra pengar ska användas, 
säger Berglund.

– Det är oansvarigt att fördela ut alla 
pengar. Vi ser gärna att det fi nns ett positivt 

resultat med tanke på alla de investeringar 
som står på tur, menar Paula Örn.

Utbildningsnämnden har också antagit ett 
nytt resursfördelningssystem som ska ge en 
mer rättvis fördelning av pengarna till res-
pektive skola.

– Den tar hänsyn till de viktigaste statis-
tiska faktorerna, föräldrars utbildningsnivå 
och utländsk bakgrund. Det är en fördel-
ningsmodell som många andra kommuner 
använder. Vi tror starkt på detta, men kom-
mer självklart att följa upp noga vilka effek-
terna blir för enskilda skolor. Det arbetet är 
just nu igång och vi har hört att det har upp-
stått oro på sina håll. Den är inte befogad. 
När rektorerna har fått bilden klar för sig ska 
de återkoppla till förvaltningen och Utbild-
ningsnämnden, därefter analyseras situatio-
nen. Behöver vi skjuta till kommer vi att göra 
det, understryker både Mikael Berglund och 
Paula Örn.

Kommunfullmäktige i mars kommer att 
ta ställning till en revidering av budget 2014.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Överens. Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) bejakade oppositionsråd Paula 
Örns (S) förslag om att revidera budgeten för 
2014.

– Oppositionens förslag fi ck gehör
Mer pengar till skolan

www.mp.se/ale

ALEwww.mp.se/ale

ÅRSMÖTE 
MILJÖPARTIET ALE

Söndag 9 mars kl 13.00

Industrivägen 1 A, Nol företagscentrum

 Årsmötet
 Fullmäktigelistan
 Valkampanjer

MEDLEMMAR OCH SYMPATISÖRER HÄLSAS 

VÄLKOMNA

Bli medlem  
enkelt! 

www.mp.se --> Bli medlem
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i Medborgarhuset, Alafors 
den 10 mars 2014  kl 19.00
På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom 
årsberättelse, bokslut och vägavgift samt framläggande  

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

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

www.nol-alaforsvagforening.se

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

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

NÖDINGE. Kyrkbyskolan 
genomgår en totalreno-
vering.

En verksamhets-
anpassning sker för 
årskurs 4-6.

– Efter ett års inten-
sivt arbete med att de-
fi niera verksamhetens 
behov, tekniska utred-
ningar och projektering 
är vi äntligen igång. Det 
blir färgglada, ljusa och 
lekfulla lokaler, säger 
Sara Edmark, projekt-
ledare på kommunens 
fastighetsavdelning och 
ansvarig för projektet.

Det invändiga rivningsarbe-
tet är i full gång, bara skalet 
kommer att bli intakt. Sefa 
Byggnads AB är installerade 
på Kyrkbyskolan sedan ett 
par veckor tillbaka.

– Det är ett omfattande 
byggprojekt. Entreprenads-
umman uppgår till cirka 50 
miljoner kronor. Som mest 
kommer vi att ha 50 per-
soner i sysselsättning och 
arbetet ska vara klart till års-
skiftet, förklarar platschefen 
Kenth Fagerberg.

Kyrkbyskolan stod fär-

dig 1981. Diskussioner om 
att renovera lokalerna har 
pågått under det senaste de-
cenniet.

– Det fi nns fl era orsaker 
till varför projektet inte har 
kommit igång tidigare. Nu 
blir det en betydligt mer 
omfattande renovering än 
vad som var tänkt från allra 
första början. Renovering-
en ligger helt rätt i tiden då 
högstadieeleverna har fl yttat 
till Ale gymnasium och verk-
samheten ska därför anpassas 
för årskurs 4-6, säger Joa-
kim Östling, verksamhets-
chef för grundskolan i Ale 
kommun.

 – Invändigt blir det en 
helt ny planlösning. Från 
att ha haft en byggnad med 
lågt i tak och långa korrido-
rer får vi i framtiden ljusa, 
öppna lokaler som är lätta att 
orientera sig i. Arbetsmiljön 
förbättras för såväl elever 
som lärare och nya normer 
vad gäller tillgänglighet och 
dagsljusinsläpp ska tillgodo-
ses, säger Sara Edmark.

– Jag vill också nämna den 
samlingsyta som kommer att 
skapas i mitten av skolan där 
det byggs en scen som elev-
erna kan samlas kring. Vida-
re kommer innergårdarna att 

öppnas upp för att användas 
i undervisningen, säger Joa-
kim Östling.

Trivsam miljö
Genom tydliga entréer med 
färgkodning, nya större 
fönster och dekormålning på 
fasaden är syftet att skapa en 
trivsam och trygg yttre miljö 
på nya Kyrkbyskolan.

– Stor vikt läggs vid att 
skapa variationer i såväl ku-
lör, ljus och rumsstorlek för 
att tillgodose de aktiviteter 
som skolan kommer att vara 
programmerad för. Vi vill 
också skapa lokaler för en 

hållbar utveckling där ett av 
målen är att få ned skolans 
energiåtgång med minst 25 
procent. Det ska bland an-
nat ske genom fönsterbyten, 
ventilation och belysning, 
säger Sara Edmark.

När skolan är klar beräk-
nas den rymma cirka 400 
elever. Kyrkbyskolan ska 
kopplas ihop med intillig-
gande skolbyggnader och 
idrottshallen.

– Om ett år skall vi dra 
igång ett projekt när det gäl-
ler utemiljön och binda ihop 
den med näridrottsplatsen. 
Elevmedverkan kommer att 

tillämpas. Vi tar ett helhets-
grepp för området, säger 
Sara Edmark.

Full gas under våren
Kenth Fagerberg välkomnar 
våren, som är den bästa tiden 
på året för takbyte.

– Det kommer att vara 
full gas under hela våren och 
sommaren. Tidsaspekten är 
som alltid vår största utma-
ning. Jag vill dock betona att 
det är en väldigt välbyggd 
skola och det underlättar 
vårt arbete, säger Fagerberg.

Joakim Östling hoppas att 
alla har överseende med att 

vardagen inte blir sig riktigt 
lik under 2014.

– Det är ingen optimal 
situation, men syftet är gott 
och vi kommer att få en fan-
tastiskt mycket bättre och 
fi nare skola när allting är 
klart.

– Vi har skapat en så kall-
lad byggblogg där man kan 
följa projektet. Där ger vi 
fortlöpande information om 
vad som är på gång, avslutar 
Sara Edmark.

JONAS ANDERSSON

– Arbetet klart vid årsskiftet

Kyrkbyskolan totalrenoveras

Så här är det tänkt att Kyrkbyskolans huvudentré ska se ut i framtiden.

Joakim Östling, verksamhetschef skola, Sara Edmark, projektleda-
re på kommunens fastighetsavdelning, och Kenth Fagerberg, plats-
chef Sefa Byggnads AB, inspekterar Kyrkbyskolan i Nödinge som 
just nu genomgår en totalrenovering. 
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Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 

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

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

Kastrationskampanj feb-mars 2014

KASTRERA 
KATTEN NU!

FÅ VACCINATION & 
ID-MÄRKNING PÅ KÖPET!

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

Honkatt  

995:-
Hankatt 

550:-

ALE
DJURKLINIK

Nu utökar vi vårat team och välkomnar 
även Leg.Vet Kristina Ghosal hit till oss.
Jan Arosenius Leg.Vet Specialist i hundens och 
kattens sjukdomar tjänstgör tisdagar.

Välkommen att 
boka tid på

0303-33 59 70
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Utställning av detaljplan för 
bostäder inom Skönningared 
7:9 och 6:15 m.fl., Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för granskning 
från och med den 5 mars till och med den 28 mars. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 2,5 ha stort och ligger mellan 
Skepplanda och Älvängen. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggör för ca 10 
nya markbostäder på stora tomter i en lantlig miljö. 
Planen innehåller även 4 befintliga markbostäder

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 5 mars till 28 mars.
på följande plats:

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 
Alafors (expeditionstider mån - tors kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

  Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre  
kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Robin Pettersson 0303- 33 01 86  
robin.pettersson@ale.se och planchef Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors, senast den 28 mars. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ALE. Datumen för vå-
rens ortsutvecklingsmö-
ten är fastlagda.

Under april månad 
sker sammanträden på 
tio orter – från Surte i 
söder till Hålanda i norr.

Mötena kommer att 
ha en gemensam näm-
nare i bredbandssam-
ordnare Per Persson. 

Ortsutvecklingsmötena har 
en mångårig historia i Ale 

kommun och intresset är 
stort.

– Vi har tittat på statisti-
ken och faktum är att anta-
let besökare ökar generellt 
sett. Vi har en ambition att 
kunna locka fler föräldrar till 
våra möten, de som har barn 
i våra förskolor och skolor. 
Ungdomarna når vi inte på 
det här sättet utan där har 
vi andra kanaler, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

– Det är viktigt att vi har 
en bredd på dagordningen 
som tilltalar en bred publik. 
Här har varje presidium ett 
ansvar, tillägger Berglund.

Alafors är först ut tisdagen 
den 1 april och Älvängen sät-
ter punkt tre veckor senare.

– Ortsutvecklingsmötena 
är ett bra sätt för medborg-
arna att uppdatera sig om 
vad som är på gång på den 
ort där man bor och hur det 
hänger ihop med övriga Ale. 
Man har chansen att ställa 
frågor och det finns repre-
sentanter från kommunen 
som fångar upp varje enskilt 
ärende och adresserar den in 
i systemet. Det är inga be-
slutande möten, men det är 
ändå ett forum där invånarna 

kan göra sin röst hörd och 
ges möjligheten att påverka, 
säger Mikael Berglund.

Bredbandssamordnare 
Per Persson kommer att tur-
nera runt för att redogöra för 
möjligheterna till fibernät.

I Alvhem kommer kom-

munstyrelsens ordförande i 
Lilla Edet, Ingemar Ottos-
son (S), att bjudas in för att 
tala om den tänkta utveck-
lingen i Lödöse Södra. 

– Vi har ett nära samarbe-
te med Lilla Edets kommun 
och eftersom Lödöse Södra 
ligger precis på gränsen till 

Ale har vi tänkt hälsa invåna-
re från Lödöse och Nygård 
med omnejd välkomna till 
våra möten i Alvhem, Hå-
landa och Skepplanda, säger 
Sven Rydén (AD) mötes-
ordförande i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M).
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– Ambition om att locka 
fler yngre deltagare

Vårens ortsutvecklingsmöten spikade

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN

1/4 Alafors, 2/4 Hålanda, 
3/4 Bohus, 8/4 Nödinge,  
9/4 Nol, 10/4 Alvhem,  
15/4 Skepplanda och Surte, 
16/4 Starrkärr/Kilanda, 
22/4 Älvängen.

www.vgregion.se/kultur

Lär känna kulturnämnden i 
Västa Götalandsregionen

Vi ansvarar för regionens kulturmiljard 
– vill du veta mer om hur vi tar hand om den?

För första gången håller kulturnämnden i Västra 
Götalandsregionen ett öppet nämndmöte som du 
är varmt välkommen att följa, på plats eller via 
internet.

Du får även chansen att ställa frågor eller framföra 
synpunkter till politikerna. En utmärkt möjlighet att få 
veta hur kulturnämnden vill utveckla kulturlivet i Västra 
Götaland!

Några frågor som nämnden kommer behandla är:

Fribiljetter till kulturupplevelser för regionens unga?
Fristadsregion för kulturarbetare?
Västra Götalandsregionens strategi för internationellt 
arbete med kultur
Kultur i vården – hur kan regionen satsa?

Plats: Borås Textile Fashion Center, lokal: Vestindien

Tid: 20 mars kl. 17.30–ca 22.00 (frågestund planerad 
till ca 19.30)

Delta via stream: www.bambuser.com/channel/vgrkultur

För mer information: www.vgregion.se/kultur/dialog

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen förfogar över Sveriges 
största regionala kulturbudget, ca 1,3 miljarder kronor årligen. För 
pengarna finansierar Västra Götalandsregionen, bland mycket annat, 
GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Nordiska 
Akvarellmuseet, Konserthuset i Vara, Västarvet och Kultur i Väst.

Lars Nordström (FP), Lena Jagers Bladini (V) och Alex Bergström (S), 
kulturnämndens presidium.

I lördagens V75-om-
gång på Kalmar blev det 
hög utdelning på sju rätt. 
En kupong inlämnad hos 
Godislagret i Nol gav 
hela 187 824 kronor.

Kupongen, som kosta-
de 108 kronor, lyckades 
pricka in sju rätt. Ku-
pongen innehöll förutom 
en rad med sju rätt, nio 
rader med sex rätt och 33 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll en så kallad spik, 
det vill säga ett ogarderat 
lopp.

Den högsta utdelning-
en i ATG:s historia är 
en vinst på 67 312 633 
kronor, som delades ut 
27 februari 2010, då V75 
kördes på Axevalla.

Utställning av detaljplan för 
bostäder inom Skönningared 
7:9 och 7:5, Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för utställning från 
och med den 5 mars till och med den 28 mars. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 5 ha stort och ligger mellan 
Skepplanda och Älvängen. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggör för ca 
20 nya markbostäder i en lantlig miljö, på stora 
tomter med en genomsnittlig yta om ca 1500 
kvadratmeter.

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 5 mars till 28 mars.
på följande plats:

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 
Alafors (expeditionstider mån - tors kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

  Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre  
kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Robin Pettersson 0303- 33 01 86  
robin.pettersson@ale.se och planchef Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors, senast den 28 mars. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Storvinst 
till Nol

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film, webb & reklam
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Utställning av detaljplan för 
bostäder inom Skönningared 
7:9 och 6:15 m.fl., Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för granskning 
från och med den 5 mars till och med den 28 mars. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 2,5 ha stort och ligger mellan 
Skepplanda och Älvängen. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggör för ca 10 
nya markbostäder på stora tomter i en lantlig miljö. 
Planen innehåller även 4 befintliga markbostäder

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 5 mars till 28 mars.
på följande plats:

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 
Alafors (expeditionstider mån - tors kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

  Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre  
kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Robin Pettersson 0303- 33 01 86  
robin.pettersson@ale.se och planchef Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors, senast den 28 mars. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ALE. Datumen för vå-
rens ortsutvecklingsmö-
ten är fastlagda.

Under april månad 
sker sammanträden på 
tio orter – från Surte i 
söder till Hålanda i norr.

Mötena kommer att 
ha en gemensam näm-
nare i bredbandssam-
ordnare Per Persson. 

Ortsutvecklingsmötena har 
en mångårig historia i Ale 

kommun och intresset är 
stort.

– Vi har tittat på statisti-
ken och faktum är att anta-
let besökare ökar generellt 
sett. Vi har en ambition att 
kunna locka fler föräldrar till 
våra möten, de som har barn 
i våra förskolor och skolor. 
Ungdomarna når vi inte på 
det här sättet utan där har 
vi andra kanaler, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

– Det är viktigt att vi har 
en bredd på dagordningen 
som tilltalar en bred publik. 
Här har varje presidium ett 
ansvar, tillägger Berglund.

Alafors är först ut tisdagen 
den 1 april och Älvängen sät-
ter punkt tre veckor senare.

– Ortsutvecklingsmötena 
är ett bra sätt för medborg-
arna att uppdatera sig om 
vad som är på gång på den 
ort där man bor och hur det 
hänger ihop med övriga Ale. 
Man har chansen att ställa 
frågor och det finns repre-
sentanter från kommunen 
som fångar upp varje enskilt 
ärende och adresserar den in 
i systemet. Det är inga be-
slutande möten, men det är 
ändå ett forum där invånarna 

kan göra sin röst hörd och 
ges möjligheten att påverka, 
säger Mikael Berglund.

Bredbandssamordnare 
Per Persson kommer att tur-
nera runt för att redogöra för 
möjligheterna till fibernät.

I Alvhem kommer kom-

munstyrelsens ordförande i 
Lilla Edet, Ingemar Ottos-
son (S), att bjudas in för att 
tala om den tänkta utveck-
lingen i Lödöse Södra. 

– Vi har ett nära samarbe-
te med Lilla Edets kommun 
och eftersom Lödöse Södra 
ligger precis på gränsen till 

Ale har vi tänkt hälsa invåna-
re från Lödöse och Nygård 
med omnejd välkomna till 
våra möten i Alvhem, Hå-
landa och Skepplanda, säger 
Sven Rydén (AD) mötes-
ordförande i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M).
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– Ambition om att locka 
fler yngre deltagare

Vårens ortsutvecklingsmöten spikade

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN

1/4 Alafors, 2/4 Hålanda, 
3/4 Bohus, 8/4 Nödinge,  
9/4 Nol, 10/4 Alvhem,  
15/4 Skepplanda och Surte, 
16/4 Starrkärr/Kilanda, 
22/4 Älvängen.

www.vgregion.se/kultur

Lär känna kulturnämnden i 
Västa Götalandsregionen

Vi ansvarar för regionens kulturmiljard 
– vill du veta mer om hur vi tar hand om den?

För första gången håller kulturnämnden i Västra 
Götalandsregionen ett öppet nämndmöte som du 
är varmt välkommen att följa, på plats eller via 
internet.

Du får även chansen att ställa frågor eller framföra 
synpunkter till politikerna. En utmärkt möjlighet att få 
veta hur kulturnämnden vill utveckla kulturlivet i Västra 
Götaland!

Några frågor som nämnden kommer behandla är:

Fribiljetter till kulturupplevelser för regionens unga?
Fristadsregion för kulturarbetare?
Västra Götalandsregionens strategi för internationellt 
arbete med kultur
Kultur i vården – hur kan regionen satsa?

Plats: Borås Textile Fashion Center, lokal: Vestindien

Tid: 20 mars kl. 17.30–ca 22.00 (frågestund planerad 
till ca 19.30)

Delta via stream: www.bambuser.com/channel/vgrkultur

För mer information: www.vgregion.se/kultur/dialog

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen förfogar över Sveriges 
största regionala kulturbudget, ca 1,3 miljarder kronor årligen. För 
pengarna finansierar Västra Götalandsregionen, bland mycket annat, 
GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Nordiska 
Akvarellmuseet, Konserthuset i Vara, Västarvet och Kultur i Väst.

Lars Nordström (FP), Lena Jagers Bladini (V) och Alex Bergström (S), 
kulturnämndens presidium.

I lördagens V75-om-
gång på Kalmar blev det 
hög utdelning på sju rätt. 
En kupong inlämnad hos 
Godislagret i Nol gav 
hela 187 824 kronor.

Kupongen, som kosta-
de 108 kronor, lyckades 
pricka in sju rätt. Ku-
pongen innehöll förutom 
en rad med sju rätt, nio 
rader med sex rätt och 33 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll en så kallad spik, 
det vill säga ett ogarderat 
lopp.

Den högsta utdelning-
en i ATG:s historia är 
en vinst på 67 312 633 
kronor, som delades ut 
27 februari 2010, då V75 
kördes på Axevalla.

Utställning av detaljplan för 
bostäder inom Skönningared 
7:9 och 7:5, Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för utställning från 
och med den 5 mars till och med den 28 mars. 
Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 5 ha stort och ligger mellan 
Skepplanda och Älvängen. Området är inte tidigare 
detaljplanelagt. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggör för ca 
20 nya markbostäder i en lantlig miljö, på stora 
tomter med en genomsnittlig yta om ca 1500 
kvadratmeter.

Detaljplanen finns utställd för granskning under 
tiden 5 mars till 28 mars.
på följande plats:

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 
Alafors (expeditionstider mån - tors kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

  Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre  
kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
planarkitekt Robin Pettersson 0303- 33 01 86  
robin.pettersson@ale.se och planchef Alvaro Florez 
0303- 33 03 78. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors, senast den 28 mars. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta planen.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Storvinst 
till Nol

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film, webb & reklam
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Fredag 28 februari
Smitning
I Älvängen utanför Coop 
Extra kör en personbils-
förare in i en busskur och 
avviker från platsen. Inga 
kända personskador. Föraren 
misstänks vara onykter. En 
rapport upprättas.

Villainbrott i Älvängen. 
Tjuvarna tar sig in genom 
ett källarfönster och lämnar 
huset via en dörr på baksi-
dan. Diverse gods tillgrips.

Lördag 1 mars
Misshandel
Nattlig misshandel i 
Bohus. En person ser hur 
en man och en kvinna får 
stryk av två män. Polispa-
trull får ett signalement på 
båda männen och den blö-
dande mannen och kvinnan 
får hjälp till Kungälvs sjuk-
hus för omplåstring. Efter 
spaning i området grips två 
män misstänkta för miss-
handeln.

På Aroseniusskolan i 
Älvängen upptäcks ett 
inbrott. Oklart hur okänd 
person tagit sig in i skolan 
och vad som stulits. Anmä-
lan skrivs, ingen gripen för 
brott.

Söndag 2 mars
Villainbrott
Villainbrott i Surte. Gärnings-
männen lyfter ut ett fönster 
mellan altanen och vardags-
rummet. Gods tillgrips.

Lunchen serveras
mån – fre 11.00 – 14.30
lör – sön 11.00 – 15.00

Inkl. salladsbuffé, bröd, dryck & kaffe

Veckans meny:
www.kladkallaren.se

Barnportion 39:–

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. 

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

ALE. Framtid i Ale.
Det är namnet på den 

senaste partibildningen 
i Ale.

Bakom partiet står 
två tidigare tongivande 
socialdemokrater, Ty-
rone Hansson  och Rolf 
Engström.

Valtemperaturen steg plöts-
ligt ett antal grader i Ale 
då det sipprade ut att Sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande, Tyrone Hans-
son (S), tagit initiativ till ett 
nytt parti. Han har också 
meddelat samhällsbygg-
nadskontoret att han läm-
nar posten, men tänker sitta 
kvar i nämnden. Han tänker 
också lämna uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäk-
tige och Kommunstyrelsen. 
Att det skulle handla om en 
spricka hos Socialdemokra-
terna vill Tyrone däremot 
inte bekräfta.

– Jag kliver inte av nå-
got, jag tar ett steg framåt. 
Det måste hända något. Jag 
tror folk i allmänhet och jag 
i synnerhet är trött på all 
pajkastning. Jag tycker den 
politiska majoriteten i Ale 
har försökt, men minorite-
ten har mest suttit på tvären. 
Det köper inte jag. Vårt hu-
vudmål med partibildningen 
är att jobba för samverkan. 
Vi kommer inte att skriva ett 

komplett partiprogram och 
begå samma misstag som 
alla andra. Vi kommer sätta 
mål och visioner, sedan ska 
vi tala oss samman med de 
som vill utveckla Ale framåt 
om hur vi bäst infriar våra 
förväntningar. Det är naivt 
att tro att ett enskilt parti 
ensamt kan ha lösningen på 
alla problem, dessa måste vi 
lösa tillsammans och därför 
kommer vi inte att skriva 
något facit. Vi kommer bara 
att ha Ales bästa för ögonen, 
inga ideologiska hinder. De 
bästa idéerna, oavsett vem 
som kommer med förslagen, 
ska vi stötta, säger Tyrone 
Hansson.

Pressträff
Lokaltidningen är inbju-
den till en pressträff i nästa 
vecka, där några av partiets 
frontpersoner kommer att 
fi nnas med. Tyrone Hans-
son berättar att Framtid i Ale 
kommer att ha tre fokusom-
råden, barn- och unga, bo-
städer och företagande. 

Hur tror du Socialde-
mokraterna kommer att 
uppfatta det här initiati-
vet?

– Jag vet inte. Jag vet bara 
att jag vill göra något bra för 
Ale i samverkan med andra.

Kommunalråd Paula Örn 
(S) är förvånad och tycker att 
hon har för lite information 
för att kunna förstå vad som 

har hänt, men någon spricka 
i partiet fi nns det inte.

– Nej, en person utgör 
ju knappast en spricka och 
faktum är att han fortfaran-
de inte har lämnat Socialde-
mokraterna och gör han det 

bör han också lämna samtli-
ga uppdrag. Han är vald och 
sitter på ett socialdemokra-
tiskt mandat, menar Paula 
Örn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Framtid i Ale

Jan A Press-
feldt (AD)
– Jag är inte 
förvånad. 
Det politiska 
ledarskapet hos 
S tillåter inte 
den samsyn som till exempel 
jag och Tyrone har haft i Sam-
hällsbyggnadsnämnden, där vi 
nästan kommit överens om allt. 
Socialdemokraterna förlorar en 
bra person och en skicklig poli-
tiker. Det här kan bli intressant.

Tyrone Hansson är frontfigur i det nybildade partiet Framtid i 
Ale.

I FRAMTIDENS ALE
FINNS DET ALLTID 
IS I ALE ARENA

Anki PaulinPaula Örn

Hur ser ni på att ett 
nytt parti har bildats?
Paula Örn (S)
– Svårt att se 
vilken roll det 
ska fylla. Jag 
hörde något 
om samver-
kan, men det 
är ju inget nytt. Vi samverkar 
brett politiskt i skolfrågan 
och när det gäller det kraftigt 
förbättrade näringslivsklimatet 
säger företagare att det främst 
beror på att det fi nns en po-
litisk enighet om att förbättra 
dialogen. Så samverkansrollen 
verkar redan vara upptagen.

Mikael 
Berglund (M)
– Svårt att 
tänka och 
tycka om nå-
got jag vet så 
lite om. Målet 
ska tydligen 
vara att verka för samverkan 
och just på den punkten tycker 
jag att vi redan har tagit ett 
stort steg framåt under man-
datperioden. Vi är överens om 
skolan, vi är överens om och 
med näringslivet, så de får nog 
komma med något mer. 

– Tongivande socialdemokrater har startat nytt 
parti med samverkan som ambition
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– Tack bra! Vi är så gott 
som klara, återstår bara lite 
detaljer. 17 april är satt som 
releasedatum.

Din egen recension av 
skivan, hur låter den?

– Lika många skivor som 
bandet är år har det blivit, 
alltså 55. Vi värnar vårt 
varumärke vilket innebär 
att det typiska Streaplers-
soundet är att känna igen. 
Samtidigt som den historis-
ka förankringen finns där, 
så är vi också noga med att 
det hela tiden ska ske en ut-
veckling för varje ny platta 
som släpps. Vi tar nya steg 
utan att tappa vår själ. Per-
sonligen tycker jag att vår 
nya skiva är den hittills bäs-
ta. Vi har hittat låtar som 
passar väldigt bra för våra 
respektive sångare – Kjetil 
Granli, Anders Larsson 
och undertecknad.

Vad får nya skivan för 
namn?

– Hela veckan lång.
Det är inte bara en 

ny skiva som är på gång, 
ni har även fått in en ny 
gitarrist?

– Det stämmer! Henrik 
Uhlin har slutat och vi har 
fått in en annan Henrik. 
Det är Henrik Göransson 
med ett förflutet i Date. 
Det är en fantastiskt duk-
tig gitarrist som vet vad 
det handlar om. Han var 
med oss ute på turné första 
gången i helgen.

Förra året blev det 
ingen spelning för Stre-
aplers i Furulundsparken 
i Alafors. Hur blir det i 
år?

–  Fredagen den 22 au-
gusti är bokad. Det ser jag 
verkligen fram emot. Fur-
ulund är en oerhört vacker 
folkpark och något av hem-
maplan för mig.

JONAS ANDERSSON

Hur går det med 
nya plattan?

HALLÅ DÄR...

…Kenny Samuelsson, boendes i Torp och sångare i dansbandet 
Streaplers.

SKEPPLANDA. Upp och 
ner.

Så beskriver ägarna 
till Café Molin sitt första 
år på Albotorget.

– Vi har fått äran att 
lära känna många här-
liga människor. Det blir 
väldigt personligt på en 
liten ort, säger Jonas 
Molin.
Nu på lördag tänker Rakel 
och Jonas Molin bjuda alla 
besökare på kaffe och där-

med celebrera 1-årsfirandet 
för Café Molin.

– Tiden går fort när man 
har roligt. Och roligt det har 
vi. Vi skrattar mycket och det 
smittar av sig på kunderna, 
säger Rakel.

– Man måste kunna bjuda 
på sig själv. Vi vill inte bara 
stå bakom disken och servera 
fika till kunderna, det blir så 
opersonligt då. Skepplanda 
är ett litet samhälle och fak-
tum är att den sociala kon-
takten är mer värd än själva 

kaffetåren för en del.
Antalet kunder varierar 

från dag till dag. Det är ingen 
dans på rosor att driva café på 
Albotorget, men paret Molin 
tänker kämpa vidare.

– Vi vet att vi utgör en po-
pulär mötesplats för många 
människor och förhoppning-
en är att ännu fler ska hitta 
hit. Vår cateringverksamhet 
hoppas vi kunna utveckla 
ytterligare. En sak som har 
mött väldigt positiv respons 
är leveransen av färskt ba-

geribakat bröd på lördags-
morgnar till kunder i och 
runt Skepplanda, säger Jonas 
Molin.

Sista fredagskvällen i varje 
månad sker dessutom under-
hållning på Café Molin. Det 
är ett samarbete med Teater-
vinden som mynnat ut i di-
verse olika arrangemang.

– Det bjuds alltifrån teater 
till trubadurunderhållning. 
Dessa event har blivit en suc-
cé, avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON
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 Rakel och Jonas Molin hälsar  
 välkommen till 1-årsfirandet av  
 Café Molin som äger rum nu på lördag. 

Café Molin 1-årsjubilerar

TAPETVECKOR

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 till Colorama! 

rabatt på massor av tapeter
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ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 97C, VÅN 6/6
BOAREA CA 60.9 M² /2 ROK
ACCEPTERAT PRIS 695 000 KR AVGIFT 3 235 KR/MÅN
VISAS MÅ 10/3 17.30-18.30  RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - SURTE
Välplanerade 2:a på högsta våningen med utsikt över
älvdalen. Med ett centralt läge och tågpendeln ett stenkast
ifrån så är du inne i Göteborg på ca.14 min. Föreningen
kommer renovera samtliga badrum under 2014!

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale
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– Hela veckan lång.
Det är inte bara en 

ny skiva som är på gång, 
ni har även fått in en ny 
gitarrist?

– Det stämmer! Henrik 
Uhlin har slutat och vi har 
fått in en annan Henrik. 
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med ett förflutet i Date. 
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Så beskriver ägarna 
till Café Molin sitt första 
år på Albotorget.

– Vi har fått äran att 
lära känna många här-
liga människor. Det blir 
väldigt personligt på en 
liten ort, säger Jonas 
Molin.
Nu på lördag tänker Rakel 
och Jonas Molin bjuda alla 
besökare på kaffe och där-
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för Café Molin.

– Tiden går fort när man 
har roligt. Och roligt det har 
vi. Vi skrattar mycket och det 
smittar av sig på kunderna, 
säger Rakel.

– Man måste kunna bjuda 
på sig själv. Vi vill inte bara 
stå bakom disken och servera 
fika till kunderna, det blir så 
opersonligt då. Skepplanda 
är ett litet samhälle och fak-
tum är att den sociala kon-
takten är mer värd än själva 

kaffetåren för en del.
Antalet kunder varierar 

från dag till dag. Det är ingen 
dans på rosor att driva café på 
Albotorget, men paret Molin 
tänker kämpa vidare.

– Vi vet att vi utgör en po-
pulär mötesplats för många 
människor och förhoppning-
en är att ännu fler ska hitta 
hit. Vår cateringverksamhet 
hoppas vi kunna utveckla 
ytterligare. En sak som har 
mött väldigt positiv respons 
är leveransen av färskt ba-

geribakat bröd på lördags-
morgnar till kunder i och 
runt Skepplanda, säger Jonas 
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Sista fredagskvällen i varje 
månad sker dessutom under-
hållning på Café Molin. Det 
är ett samarbete med Teater-
vinden som mynnat ut i di-
verse olika arrangemang.

– Det bjuds alltifrån teater 
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Dessa event har blivit en suc-
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ACCEPTERAT PRIS 695 000 KR AVGIFT 3 235 KR/MÅN
VISAS MÅ 10/3 17.30-18.30  RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - SURTE
Välplanerade 2:a på högsta våningen med utsikt över
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ALE BOSTÄDER | 0705-44 80 55

Absolut AA-läge, 
mitt i Älvängen, 
Göteborgsvägen 76. 
Moderna, luftiga och 
trivsamma lokaler.  
Cirka 125 m2 
fördelat på 1 stort, 
avdelat rum mot 
Göteborgsvägen, 
2 mindre rum samt 
personalrum med 
pentry/dinett. Toa, 
el/data-rum. Snygg 
entré. 3 panorama/
skyltfönster mot 
Göteborgsvägen. 
Elmarkiser. 
Luftkonditionerat. 

Hyra kr 11.500 plus moms, inkl värme, vatten.

Entré

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått 
kan avvika från verkligheten.

Pentry

El/data

Hall

WC

Trapphus
Bakre 
ingång

KONTORS- AFFÄRSLOKALER 
I ÄLVÄNGENS CENTRUM

ÖPPETTIDER: Fre 14–18, lör 09–18, sön 10–17. 
Svenska Mässan, Göteborg. TUR.se

Två mässor till priset av en. Entré till Nordic Outdoor ingår!

TUR 2014
FYNDIGARE
ERBJUDANDEN

SOLIGARE

SOL

SVERIGES STÖRSTA RESEMÄSSA

NYTTIGARE INSPIRATION
Gör bra
Mässpriser på hundratals boenden, 
resmål och attraktioner! Våra Deals 
kan bara köpas på TUR.  
Se alla erbjudanden på TUR.se/deals

Köp biljett 
på tur.se 
SPARA 
30KR!
Ord. pris vuxen 130:-

Shell blir Gulf. Måndagen den 17 mars byter bensinmacken i Nol 
kostym. Stationsägaren Matthias Skånberg hälsar gamla som 
nya kunder hjärtligt välkomna.

– Shell 
blir Gulf 

Macken i Nol 
byter skepnad

NOL. Bensinstationen i 
Nol byter kostym.

Den 17 mars är det 
premiär för Gulf.

– Det är för att vi ska 
kunna upprätthålla en 
fortsatt hög servicenivå, 
säger stationsägaren 
Matthias Skånberg.

Macken i Nol har anor från 
50-talet. Det som från bör-
jan var Koppartrans blev 
senare Shell. 1999 övertog 
Matthias Skånberg rörelsen. 
Efter 15 år som Shellhandla-
re genomför han nu en för-
ändring.

– Vi övergår till Gulf 
som klingar bekant i mång-
as öron. Gulf försvann från 
den svenska marknaden 
1984, stationerna som fanns 
då skyltades om till OKQ8. 
Gulf är stort i USA och i 
England och kom tillbaka till 
Sverige förra året, berättar 
Matthias.

– Den första nya Gulf-
stationen slog upp dörrarna 
i Skellefteå för nästan exakt 
ett år sedan. För närvarande 
fi nns ett 25-tal stationer runt 
om i landet, men bolaget har 
en ambition om att öppna 
cirka 100 enheter inom en 
femårsperiod.

Vad är anledningen till 
bytet och att det sker just 
nu?

– Avtalet med Shell löper 
ut. Någon förlängning blev 
inte aktuell eftersom Shell 
vill automatisera sina statio-

ner. Vi vill fortsätta vara en 
bemannad bensinstation.

– Av den anledningen fi ck 
jag söka mig en annan samar-
betspartner och då låg Gulf 
närmast till hands. Nu kan vi 
upprätthålla en hög service-
nivå för våra trogna kunder. 
Det är vad Gulf står för, sä-
ger Matthias Skånberg.

– Verksamheten kommer 
därmed att löpa på precis 
som tidigare, utbudet blir 

detsamma, poängterar Skån-
berg.

Och för alla kunder 
som har bensinkort?

– Självklart tillhandahåller 
även Gulf bensinkort både 
för privat- och företagskun-
der. Vi erbjuder en konkur-
renskraftig drivmedelsrabatt. 
De som är intresserade kan 
ansöka om ett kort redan nu, 
avslutar Matthias Skånberg.

JONAS ANDERSSON 
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HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  |  VARMT VÄLKOMNA

VILL DU GÅ 
NER I VIKT?
START 1 APRIL TISDAGAR 18.00

INFOTRÄFFAR  
 SPORTLIFE NOL
Tel 0303-74 16 50

Garanterad  
viktminskning
som består!

”För oss på Xtravaganza handlar 
viktminskning om mer än bara 
kost och motion. Vi satsar även 
på att träna dina tankar. Med vårt 
helhetskoncept blir din viktresa 
snabb, rolig och bestående!”

Tisdag 11 mars kl 18.00
Tisdag 18 mars kl 18.00
Erika Strömberg
erika.stromberg@sportlife.se
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ÄLVÄNGEN. 41 elever 
har sökt till Lärlings-
gymnasiet i första 
hand. 

Idag är endast 9 av 
dem behöriga, men det 
menar rektorn Malin 
Luukinen kommer att 
ändras redan till den 
preliminära antagning-
en. 

– Vi vill ha runt 40 nya elev-
er och det är där någonstans 
som jag tror att vi landar i 
slutändan. Eleverna har sökt 

in på betygen från höstter-
minen och många som idag 
inte är behöriga kommer att 
bli det under våren. Dessut-
om går ett fl ertal av dessa 
elever idag på individuella 
program på Ale gymnasium 
eller Mimers hus. Efter den 
preliminära antagningen 
följer en period där många 
elever ändrar sitt val och vi 
brukar vara vinnare i den 
bytarkarusellen. 

Hon menar att statisti-
ken kan bli lite missvisan-
de då Lärlingsgymnasiet i 

Älvängen har 95 platser till 
förfogande, medan målet är 
att ta emot runt 40 elever. 

– Det beror på att vi 
vill kunna erbjuda ett an-
tal platser på många olika 
inriktningar. Eftersom yr-
kesutbildningen till stor det 
är förlagd till arbetsplatsen, 
samtidigt som de gymna-
siegemensamma ämnena 
läses ihop, har vi möjlighet 
att kunna starta en inrikt-
ning även om det är få elev-
er som sökt, förklarar Malin 
Luukinen. 

JOHANNA ROOS 

Lika många som väntat sökte Lärlingsgymnasiet

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.

GÖTEBORG. Det var 
fullt tryck hela helgen, 
allra mest besökare på 
lördagen.

Passion för Mat är 
mässan framför andra 
för folk som gillar god 
mat och dryck.

Ahlafors Bryggerier 
fanns representerade 
för fj ärde året i rad.

På Passion för Mat hittar alla 
matentusiaster ett utsökt ur-
val av handplockade produ-
center och råvaror från kva-
litetsinriktade leverantörer 
inom mat och dryck.

– Det är en fantastisk 
mässa på alla sätt, tveklöst 
den bästa som vi varit med på 

inom den här genren. På lör-
dagen stod det tredubbla led 
av mässbesökare som ville 
provsmaka våra olika öl- och 
cidersorter, förklarar Chris-
ter ”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier.

Bland annat kunde gäster-
na i Eriksbergshallen njuta 
av det nybryggda påskölet. 
Superlativen haglade.

– Ahle Påsköl är min 
personliga favorit och årets 
brygd är utsökt, säger ”Cral-
le”.

Christer Sundberg hade 
sällskap i montern av bland 
andra Mats Pihl som från 
och med juni månad kom-
mer att arbeta heltid på 
Ahlafors Bryggerier som 
projektledare. Ales lokala 

bryggeri har investerat i fyra 
stora kombitankar för jäs-
ning och lagring.

– Vi arbetar i medvind och 
intresset för microbryggerier 
är stort över hela landet, sä-
ger Sundberg.

En annan nyhet som 
Ahlafors Bryggerier avslö-
jade i samband med mässan 
Passion för Mat är att den 
populära lingoncidern, som 
tidigare bara gått på export 
till de brittiska öarna, kom-
mer att fi nnas som en arti-
kelvara på Systembolaget 
lagom till sommaren.

– Det tror vi kan bli en 
riktig försäljningssuccé, av-
slutar Christer Sundberg. 

JONAS ANDERSSON

Ahlafors Bryggerier fanns representerade på Passion för Mat i Eriksbergshallen för fjärde året i 
rad.
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– Lyckad mässhelg för Ahlafors Bryggerier

Påsköl rosades
på Passion för Mat

HUSQVARNA 555FXT
Kraftfull röjsåg utvecklad för hårt heltidsjobb. X-Torq®-motorn  
ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Unik 
komfort uppvärmning av handtagen för kalla och våta arbetsskift. Mycket 
låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med selen Balance XT™. 

11.900:- Rek. cirkapris inkl. moms

*   Gäller vid köp av röjsågar 545FX, 545FXT, 555FX eller 555FXT  
t.o.m. 2014-05-31 eller så långt lagret räcker. 

Gör ett 
råstarkt byte.

1.500:-
i inbyte för din 

gamla fungerande 
röjsåg. *

husqvarna.seCopyright © 2014 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Ring 0303-74 86 11 eller besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen
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Ring Carina Berntsson tel 010-448 27 87 eller gå in på vår hemsida www.boklok.se/vattarna

Nu är vi här igen – bo klokt i Älvängen!
Vi har nu ytterligare ett BoKlok område i Älvängen, 
Brf BoKlok Vättarna. Här har vi prisvärda lägen-

och fyror, alla med balkong eller altan ut mot den 
grönskande trädgården. 
sommaren 2015.

Nu är det först till kvarn som gäller och på vår 
hemsida www.boklok.se/vattarna ser ni vilka 

Prisexempel:  
2 RoK om 53 kvm. Månadsavgift 3.000 kr/mån.
Insats ov 745.000 kr och bv 875.000 kr. 

3 RoK om 70 kvm. Månadsavgift 3.964 kr/mån.  
Insats ov 965.000 kr och bv 1.165.000 kr. 

4 RoK om 81 kvm. Månadsavgift 4.522 kr/mån.  
Insats ov 1.175.000 kr och bv 1.375.000 kr. 

Nu 
säljer vi 
för fullt!

NOL. Under den gångna 
veckan var det extra 
fokus på matematik på 
Nolskolan.

Ämnet genomsyrade 
undervisningen i alla 
ämnen och i samtliga 
klasser – till och med på 
fritids.

– Vi har försökt sätta 
in matematiken i ett 
vardagligt samman-
hang, förklarar lärare 
Maria Theordorsson.

När behöver man använd-
ning för sina matematiska 
kunskaper? Väldigt ofta har 
eleverna på Nolskolan kom-
mit underfund med.

– När du är och handlar 
exempelvis, då är det bra att 
kunna matte, säger Albin 
Mattsson i 3A.

Lokaltidningen hälsade på 
när elever i klass 3 A och B 
genomförde stationer med 
olika matematikuppgifter. 

Albin Mattsson och Eli-
se Sjöberg tog fram mat-
tekorten. Lite längre bort i 
klassrummet satt Anki och 
Isabell och adderade tal där 
summan skulle bli samma 
varje gång.

– Vi har vävt in matematik 
i svenska, NO och SO-un-
dervisningen. Vi har gjort 
diagram över boklån på bib-
lioteket. Ett av syftena har 
varit att påvisa för barnen att 
matematiken finns runt om-
kring dem hela tiden. På sikt 
hoppas vi också kunna för-
bättra deras resultat i ämnet, 
säger Maria Theordorsson.

– I eftermiddag ska vi gå 
till skogen och där ska vi 
mäta omkrets, lära oss upp-
skatta avstånd och så vidare.

Även på rasterna gjorde 
sig matematiken påmind hos 
eleverna.

– Vi har spelat matte-
bowling och det var jättero-
ligt, avslutar Elise Sjöberg.

JONAS ANDERSSON

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Matematik i ett
vardagligt sammanhang

 Tim, Elise och Albin i klass 3 på Nolskolan hade bara positivt  
 att säga om matematikveckan. 

LÖDÖSE. I torsdags kväll 
kom beskedet från Ut-
bildningsnämnden.

Tingbergsskolans hög-
stadium blir kvar.

Åldersblandade 
klasser kan tillämpas till 
hösten så att verksam-
heten kan fortsätta.

Det har utan tvekan varit den 
mest omdebatterade frågan 
de senaste månaderna. Se-
dan det blev känt att förvalt-
ningen tittade på ett förslag 
om att överföra Tingbergs-
skolans högstadieelever till 
Fuxernaskolan blev det liv i 
luckan och en politisk debatt 
blossade upp. Föräldrar med 
barn på Tingbergsskolan re-
agerade kraftigt och har den 
senaste tiden genomfört oli-
ka protestaktioner.

Majoriteten har lagt lock-
et på fram till i går när Ut-
bildningsnämnden skulle 
fatta beslut i ärendet. Röst-
ningen mynnade ut i att 
Tingbergsskolans högstadi-
um blir kvar.

– Skolstrukturen har ham-
nat i skymundan, istället har 
ortsfrågan fått överordnad 
betydelse, säger Linda Al-
sing (V) ledamot i utbild-
ningsnämnden.

I Vänsterpartiets proto-
kollsanteckning framgår att 
man inte anser att Ting-
bergsskolans högstadium 
skall flyttas till Fuxernasko-
lan i Lilla Edet. Däremot an-
ser man att det är viktigt att 

bildningsförvaltningen fort-
satt utreder resursutnyttjan-
det för att på bästa sätt skapa 
förutsättningar för skolans 
högstadieorganisation.

– Vi tror att det kan bli 
nödvändigt med samläsning 
av vissa ämnen skolorna 
emellan, säger Linda Alsing.

Har politikerna tagit 
sitt ansvar som låter Ting-
bergsskolans högstadium 
få vara kvar?

– Det tycker jag. Vi var 
inte mogna för att ta något 
annat beslut och säger där-
för nej nu. I det fortsatta 
utvecklingsarbetet av Lilla 
Edets skolor är det viktigt 
att föräldrarna görs delaktiga 
så tidigt som möjligt, säger 
Linda Alsing.

– Ansvaret ligger i att lyss-
na på den kraftiga opinion 
som blivit, att definiera vad 
som är rätt eller fel är en 
annan sak, tillägger Vänster-
partiets gruppledare Peter 
Spjuth, som också passar 
på att ge en syrlig känga till 
oppositionen och Center-
partiets gruppledare Julia 
Färjhage.

– Hon vill tillföra 2,7 mil-
joner kronor ytterligare till 
Tingbergsskolan. Enligt la-
gen går det inte att göra på 
det sättet. Det skulle miss-
gynna någon annan skola. 
Tingbergsskolan får klara sin 
verksamhet på samma elev-
peng som alla andra. Det är 
ett populistiskt uttalande.

Julia Färjhage i sin tur 
kommenterar Utbildnings-

nämndens beslut så här.
– Det är glädjande att 

Tingbergsskolans högstadi-
um får vara kvar. Samtidigt 
är det ledsamt att Socialde-
mokraterna drivit på i frågan 
om stängning av Tingbergs-
skolans högstadium vilket 
krävt mycket energi och tid 
från lärare, elever, föräldrar 
och politiker. Energi som 
istället hade behövt läggas 
på att utveckla och förbättra 
kommunens skolor.

– Oppositionen kommer 
fortsätta bevaka att undervis-
ningen faktiskt förläggs till 
Tingbergsskolan. I nämnd-
beslutet öppnas det för att 
viss undervisning inte ska 
förläggas till skolan och det 
oroar oss säger Lars Ivars-
bo, vice ordförande (C) i Ut-
bildningsnämnden.

– Oppositionen valde 
att gå på alternativ 1 i be-
slutsunderlaget, det vill 
säga att årskurs 7-9 förblir 
på Tingbergsskolan med-
an majoriteten omformu-
lerade det alternativet till 
att Utbildningsnämnden 
fortsättningsvis ska bedriva 
undervisning i årskurs 7-9 
på Tingbergsskolan. Varför 
man valde att omformulera 
alternativ 1 fick vi inget svar 
på, men från oppositionens 
sida bedömde vi att majori-
tetens förslag är otydligt och 
öppnar för tolkning av hur 
mycket undervisning som 
förläggs till Tingbergssko-
lan, avslutar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Linda Alsing (V), ledamot i Ut-
bildningsnämnden.

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Utbildningsnämnden.

Högstadiet i Lödöse blir kvar
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ÄLVÄNGEN. 41 elever 
har sökt till Lärlings-
gymnasiet i första 
hand. 

Idag är endast 9 av 
dem behöriga, men det 
menar rektorn Malin 
Luukinen kommer att 
ändras redan till den 
preliminära antagning-
en. 

– Vi vill ha runt 40 nya elev-
er och det är där någonstans 
som jag tror att vi landar i 
slutändan. Eleverna har sökt 

in på betygen från höstter-
minen och många som idag 
inte är behöriga kommer att 
bli det under våren. Dessut-
om går ett fl ertal av dessa 
elever idag på individuella 
program på Ale gymnasium 
eller Mimers hus. Efter den 
preliminära antagningen 
följer en period där många 
elever ändrar sitt val och vi 
brukar vara vinnare i den 
bytarkarusellen. 

Hon menar att statisti-
ken kan bli lite missvisan-
de då Lärlingsgymnasiet i 

Älvängen har 95 platser till 
förfogande, medan målet är 
att ta emot runt 40 elever. 

– Det beror på att vi 
vill kunna erbjuda ett an-
tal platser på många olika 
inriktningar. Eftersom yr-
kesutbildningen till stor det 
är förlagd till arbetsplatsen, 
samtidigt som de gymna-
siegemensamma ämnena 
läses ihop, har vi möjlighet 
att kunna starta en inrikt-
ning även om det är få elev-
er som sökt, förklarar Malin 
Luukinen. 

JOHANNA ROOS 

Lika många som väntat sökte Lärlingsgymnasiet

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.

GÖTEBORG. Det var 
fullt tryck hela helgen, 
allra mest besökare på 
lördagen.

Passion för Mat är 
mässan framför andra 
för folk som gillar god 
mat och dryck.

Ahlafors Bryggerier 
fanns representerade 
för fj ärde året i rad.

På Passion för Mat hittar alla 
matentusiaster ett utsökt ur-
val av handplockade produ-
center och råvaror från kva-
litetsinriktade leverantörer 
inom mat och dryck.

– Det är en fantastisk 
mässa på alla sätt, tveklöst 
den bästa som vi varit med på 

inom den här genren. På lör-
dagen stod det tredubbla led 
av mässbesökare som ville 
provsmaka våra olika öl- och 
cidersorter, förklarar Chris-
ter ”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier.

Bland annat kunde gäster-
na i Eriksbergshallen njuta 
av det nybryggda påskölet. 
Superlativen haglade.

– Ahle Påsköl är min 
personliga favorit och årets 
brygd är utsökt, säger ”Cral-
le”.

Christer Sundberg hade 
sällskap i montern av bland 
andra Mats Pihl som från 
och med juni månad kom-
mer att arbeta heltid på 
Ahlafors Bryggerier som 
projektledare. Ales lokala 

bryggeri har investerat i fyra 
stora kombitankar för jäs-
ning och lagring.

– Vi arbetar i medvind och 
intresset för microbryggerier 
är stort över hela landet, sä-
ger Sundberg.

En annan nyhet som 
Ahlafors Bryggerier avslö-
jade i samband med mässan 
Passion för Mat är att den 
populära lingoncidern, som 
tidigare bara gått på export 
till de brittiska öarna, kom-
mer att fi nnas som en arti-
kelvara på Systembolaget 
lagom till sommaren.

– Det tror vi kan bli en 
riktig försäljningssuccé, av-
slutar Christer Sundberg. 

JONAS ANDERSSON

Ahlafors Bryggerier fanns representerade på Passion för Mat i Eriksbergshallen för fjärde året i 
rad.
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– Lyckad mässhelg för Ahlafors Bryggerier

Påsköl rosades
på Passion för Mat

HUSQVARNA 555FXT
Kraftfull röjsåg utvecklad för hårt heltidsjobb. X-Torq®-motorn  
ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Unik 
komfort uppvärmning av handtagen för kalla och våta arbetsskift. Mycket 
låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med selen Balance XT™. 

11.900:- Rek. cirkapris inkl. moms

*   Gäller vid köp av röjsågar 545FX, 545FXT, 555FX eller 555FXT  
t.o.m. 2014-05-31 eller så långt lagret räcker. 

Gör ett 
råstarkt byte.

1.500:-
i inbyte för din 

gamla fungerande 
röjsåg. *

husqvarna.seCopyright © 2014 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Ring 0303-74 86 11 eller besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen
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Ring Carina Berntsson tel 010-448 27 87 eller gå in på vår hemsida www.boklok.se/vattarna

Nu är vi här igen – bo klokt i Älvängen!
Vi har nu ytterligare ett BoKlok område i Älvängen, 
Brf BoKlok Vättarna. Här har vi prisvärda lägen-

och fyror, alla med balkong eller altan ut mot den 
grönskande trädgården. 
sommaren 2015.

Nu är det först till kvarn som gäller och på vår 
hemsida www.boklok.se/vattarna ser ni vilka 

Prisexempel:  
2 RoK om 53 kvm. Månadsavgift 3.000 kr/mån.
Insats ov 745.000 kr och bv 875.000 kr. 

3 RoK om 70 kvm. Månadsavgift 3.964 kr/mån.  
Insats ov 965.000 kr och bv 1.165.000 kr. 

4 RoK om 81 kvm. Månadsavgift 4.522 kr/mån.  
Insats ov 1.175.000 kr och bv 1.375.000 kr. 

Nu 
säljer vi 
för fullt!

NOL. Under den gångna 
veckan var det extra 
fokus på matematik på 
Nolskolan.

Ämnet genomsyrade 
undervisningen i alla 
ämnen och i samtliga 
klasser – till och med på 
fritids.

– Vi har försökt sätta 
in matematiken i ett 
vardagligt samman-
hang, förklarar lärare 
Maria Theordorsson.

När behöver man använd-
ning för sina matematiska 
kunskaper? Väldigt ofta har 
eleverna på Nolskolan kom-
mit underfund med.

– När du är och handlar 
exempelvis, då är det bra att 
kunna matte, säger Albin 
Mattsson i 3A.

Lokaltidningen hälsade på 
när elever i klass 3 A och B 
genomförde stationer med 
olika matematikuppgifter. 

Albin Mattsson och Eli-
se Sjöberg tog fram mat-
tekorten. Lite längre bort i 
klassrummet satt Anki och 
Isabell och adderade tal där 
summan skulle bli samma 
varje gång.

– Vi har vävt in matematik 
i svenska, NO och SO-un-
dervisningen. Vi har gjort 
diagram över boklån på bib-
lioteket. Ett av syftena har 
varit att påvisa för barnen att 
matematiken finns runt om-
kring dem hela tiden. På sikt 
hoppas vi också kunna för-
bättra deras resultat i ämnet, 
säger Maria Theordorsson.

– I eftermiddag ska vi gå 
till skogen och där ska vi 
mäta omkrets, lära oss upp-
skatta avstånd och så vidare.

Även på rasterna gjorde 
sig matematiken påmind hos 
eleverna.

– Vi har spelat matte-
bowling och det var jättero-
ligt, avslutar Elise Sjöberg.

JONAS ANDERSSON
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Matematik i ett
vardagligt sammanhang

 Tim, Elise och Albin i klass 3 på Nolskolan hade bara positivt  
 att säga om matematikveckan. 

LÖDÖSE. I torsdags kväll 
kom beskedet från Ut-
bildningsnämnden.

Tingbergsskolans hög-
stadium blir kvar.

Åldersblandade 
klasser kan tillämpas till 
hösten så att verksam-
heten kan fortsätta.

Det har utan tvekan varit den 
mest omdebatterade frågan 
de senaste månaderna. Se-
dan det blev känt att förvalt-
ningen tittade på ett förslag 
om att överföra Tingbergs-
skolans högstadieelever till 
Fuxernaskolan blev det liv i 
luckan och en politisk debatt 
blossade upp. Föräldrar med 
barn på Tingbergsskolan re-
agerade kraftigt och har den 
senaste tiden genomfört oli-
ka protestaktioner.

Majoriteten har lagt lock-
et på fram till i går när Ut-
bildningsnämnden skulle 
fatta beslut i ärendet. Röst-
ningen mynnade ut i att 
Tingbergsskolans högstadi-
um blir kvar.

– Skolstrukturen har ham-
nat i skymundan, istället har 
ortsfrågan fått överordnad 
betydelse, säger Linda Al-
sing (V) ledamot i utbild-
ningsnämnden.

I Vänsterpartiets proto-
kollsanteckning framgår att 
man inte anser att Ting-
bergsskolans högstadium 
skall flyttas till Fuxernasko-
lan i Lilla Edet. Däremot an-
ser man att det är viktigt att 

bildningsförvaltningen fort-
satt utreder resursutnyttjan-
det för att på bästa sätt skapa 
förutsättningar för skolans 
högstadieorganisation.

– Vi tror att det kan bli 
nödvändigt med samläsning 
av vissa ämnen skolorna 
emellan, säger Linda Alsing.

Har politikerna tagit 
sitt ansvar som låter Ting-
bergsskolans högstadium 
få vara kvar?

– Det tycker jag. Vi var 
inte mogna för att ta något 
annat beslut och säger där-
för nej nu. I det fortsatta 
utvecklingsarbetet av Lilla 
Edets skolor är det viktigt 
att föräldrarna görs delaktiga 
så tidigt som möjligt, säger 
Linda Alsing.

– Ansvaret ligger i att lyss-
na på den kraftiga opinion 
som blivit, att definiera vad 
som är rätt eller fel är en 
annan sak, tillägger Vänster-
partiets gruppledare Peter 
Spjuth, som också passar 
på att ge en syrlig känga till 
oppositionen och Center-
partiets gruppledare Julia 
Färjhage.

– Hon vill tillföra 2,7 mil-
joner kronor ytterligare till 
Tingbergsskolan. Enligt la-
gen går det inte att göra på 
det sättet. Det skulle miss-
gynna någon annan skola. 
Tingbergsskolan får klara sin 
verksamhet på samma elev-
peng som alla andra. Det är 
ett populistiskt uttalande.

Julia Färjhage i sin tur 
kommenterar Utbildnings-

nämndens beslut så här.
– Det är glädjande att 

Tingbergsskolans högstadi-
um får vara kvar. Samtidigt 
är det ledsamt att Socialde-
mokraterna drivit på i frågan 
om stängning av Tingbergs-
skolans högstadium vilket 
krävt mycket energi och tid 
från lärare, elever, föräldrar 
och politiker. Energi som 
istället hade behövt läggas 
på att utveckla och förbättra 
kommunens skolor.

– Oppositionen kommer 
fortsätta bevaka att undervis-
ningen faktiskt förläggs till 
Tingbergsskolan. I nämnd-
beslutet öppnas det för att 
viss undervisning inte ska 
förläggas till skolan och det 
oroar oss säger Lars Ivars-
bo, vice ordförande (C) i Ut-
bildningsnämnden.

– Oppositionen valde 
att gå på alternativ 1 i be-
slutsunderlaget, det vill 
säga att årskurs 7-9 förblir 
på Tingbergsskolan med-
an majoriteten omformu-
lerade det alternativet till 
att Utbildningsnämnden 
fortsättningsvis ska bedriva 
undervisning i årskurs 7-9 
på Tingbergsskolan. Varför 
man valde att omformulera 
alternativ 1 fick vi inget svar 
på, men från oppositionens 
sida bedömde vi att majori-
tetens förslag är otydligt och 
öppnar för tolkning av hur 
mycket undervisning som 
förläggs till Tingbergssko-
lan, avslutar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Linda Alsing (V), ledamot i Ut-
bildningsnämnden.

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Utbildningsnämnden.

Högstadiet i Lödöse blir kvar
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 
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Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

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

ÄLVÄNGEN. Förra söndag-
en deltog Din Yoga Shala 
i Älvängen i insamlingen 
Yoga Maraton för Syriens 
fl yktingar. World Yoga Day 
startade för sju år sedan i 
Tyskland.

– I år var vi fyra studios i 
Sverige som deltog. Vi var 
17 yogis som under två tim-
mar provade olika former 
av Yoga. Vi började med 
lite Body Shaking för att få 
i gång värme och energier 
för att sedan fortsätta med 
en variant av skandinavisk 
run-yoga, berättar instruk-
tör Ewa Marie Eliasson. 

– Därefter följde en mer 
traditionell Hata Yoga-klass 
med en välbehövlig avslapp-

ning i slutet. Det var en här-
lig förmiddag med mycket 
skratt, skön gemenskap och 
värme. Det känns underbart 
att få göra något kul tillsam-
mans med likasinnade och 
samtidigt veta att vi har ett 
gemensamt mål, nämligen 
att förbättra förhållandet 
för våra medmänniskor som 
fl ytt kriget i Syrien.

Yogastudion i Älvängen 
lyckades samla in 2 250 
kronor.

Blir det en fortsättning 
nästa år?

– Defi nitivt! Det var ett 
lyckat arrangemang som 
återkommer nästa år, lovar 
Ewa Marie Eliasson.

JONAS ANDERSSON

Din Yoga Shala i Älvängen deltog i insamlingen Yoga Maraton 
för Syriens flyktingar.

World Yoga Day för
Syriens fl yktingar

Onsdagen den 26 februari 
hölls stämman där förhand-
lingarna leddes snabbt och 
säkert av Göran S med 
Tore R som sekreterare. 
Verksamhets- och revi-
sionsberättelserna upplästes 
och stämman beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. 
Göran påpekade vikten av 
att meddela adress- eller 
telefonändringar. Viktigt 
vid anmälan till månads-
möte. Medlemsavgiften 
fastställdes till 100 kronor 
även detta år. Omval skedde 
på de fl esta poster. Nya 

ledamöter i valberedningen 
blev Gunnel Holgersson, 
Yvonne Lindell och Lilian 
Olsson. Festkommittén får 
förstärkning av Kerstin och 
Lars-Olof Lökholm.

Information lämnades 
om kommande månads 
program av Marita O, om 
besök på Aeroseum av

Bengt M och om resor 
av Bengt B. Vivi-Anne S 
påminde om Yoga-resan 
och Kerstin E berättade 

om höstens resa till Ble-
kinge.

Innan det var dags för 
fi ka avtackades Barbro Si-
berg och Ingela Steen för 
åren i valberedningen.

När vi njutit av gott kaffe 
med tillhörande smörgås 
stod vår Humlekör redo att 
förgylla vår redan trevliga 
tillvaro med vacker sång 
och musik. Ledare och 
presentatör var Lars-Gun-
nar Börjesson. Lättsamt 

och trevligt tog han oss 
med på ett varierat program 
med både lugna, sköna låtar 
och sådana med lite mer 
riv. Här ett litet axplock. 
Ta mig till havet, Rosa på 
bal och Fritiof Andersson. 
Vi fi ck även njuta av de 
duktiga musikerna i några 
solonummer. Som vanligt 
avslutades körens framträ-
dande med den tänkvärda 
Nu går sista visan.

I mars står far och son 
Frendberg för underhåll-
ningen.

Inga Isaksson

Aktivas föreningsstämma

ALAFORS. För tio år se-
dan startades den första 
promenadgruppen i 
kommunens regi.

I måndags fi rades 
jubileet med tårtkalas i 
Furustugan.

– En investering för 
hälsan. Deltagarna 
får motion och social 
gemenskap på samma 
gång, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta 
Fredén.

Promenadgrupper fi nns på 
fl era orter i Ale, men det var 
gruppen i Alafors som var 
först ut 2004.

– Vi var två första gången, 
sedan växte intresset succes-
sivt. Nu är vi omkring 20-25 
personer, ibland ännu fl er, 
som träffas varje måndag och 
onsdag för att promenera 

tillsammans, säger Monica 
Stiller som basade för grup-
pen under de inledande åren 
men som numera titulerar 
sig glad pensionär och del-
tagare.

Ing-Britt Gustafsson 
kom med i mars 2004 efter 
att ha blivit ordinerad mo-
tion på recept.

– Jag är diabetiker och 
fi ck därför utskrivet motion 
på recept. Jag är väldigt tack-
sam över att jag kom med i 
detta härliga gäng. Jag har 
fått vänner för livet, säger 
Ing-Britt och fortsätter:

– Nu har jag lite svårt för 
att promenera, men kommer 
till Furustugan varje gång 
ändå för att umgås. Efter 
avslutat motionspass hägrar 
nämligen gemensam fi ka-
stund.

Promenadgruppen ger sig 
i väg oavsett väderlek, det 

fi nns inget som hindrar del-
tagarna.

– Vi brukar vandra i spå-
ret. En del ger sig ut på lite 
längre promenader i skogs-
terräng, säger Monica Stiller.

Jubileumsdagen till ära 
bjöds det tårta i Furustugan. 
Deltagarna lät sig väl smaka 
och stämningen runt lång-
bordet var på topp.

JONAS ANDERSSON

Promenadgruppen i Alafors firade sitt 10-årsjubileum i mån-
dags.

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

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

2:a Surte - Renoveringstillfälle!

Bostadsrätt med renoveringsbehov i Surte med närhet till centrum och pendetåget 
mot Göteborg. Bra planlösning och låg avgift i stabil och populär förening. Ett utmärkt 
tillfälle till ett billigt boende och chansen att sätta din egen prägel på boendet. 
Välkommen på visning! 61 kvm. Avg. 2.977:- 

Pris 475.000:- som utgångspris.
Visas 9/3. 
Adress Grangärdesvägen 1A.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välskött med stora 
utrymmen!

Välkommen till denna otroligt välskötta villa i Lödöse  - med promenadavstånd till 
pendeltåget som tar dig till Gbg/Trollhättan! Villan är mycket välskött med bla nyare 
kök och badrum. Inglasat uterum med utsikt mot älv. Totalt 222 kvm ger plats för hela 
familjen. Fristående garage. Villan ska ses och upplevas! 115+107 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 9/3. 
Adress Norregårdsvägen 18.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Surte
Lödöse

Varifrån kommer intresset 
för att baka?
– Jag har jobbat som bagare i 
10 år och intresset kommer 
nog hemifrån, mamma bakade 
mycket när jag var liten. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Att få framställa en produkt 
från början och komma på nya 
recept. Det fi nns egentligen 
inga gränser för vad man kan 
göra och det går alltid att ta 
det ett steg vidare. Vi försöker 
alltid att möta kundernas öns-
kemål, inom rimliga gränser. 
Man är en passionerad bagare 

som vill hjälpa till och ge bra 
service. 

… och det sämsta?
– Många bagare skulle nog 
säga arbetstiderna, men jag 
tycker att jag har rätt bekvä-
ma tider. Jag börjar fem och vi 
öppnar sex, så det är inte lika 
tidigt som många andra. 

Hur förbereder ni er inför 
semledagen?
– Det är lite gambling nu ef-
tersom det är första året, men 
hellre för mycket än för lite. Vi 
räknar med att sälja runt 4000 
semlor, alltså i genomsnitt en 

till varje älvängenbo. 

Hur ska en riktigt bra sem-
la vara?
– Inte fuska med råvarorna. 
Det ska vara riktigt smör i 
bullen, rikligt med mandelfyll-
ning och färsk vispgrädde. 

Förutom den klassiska 
semlan, vilka andra sorter 
säljer ni?
– Vaniljsemlor, som istället 
för mandelfyllning har grädde 
med vanilj. Sedan har vi även 
wienersemlor, semlornas Rolls 
Roys. Det är wienerdeg med 
fl uffi g fyllning med smak av 
mandel och grädde. 

Bakar du även när du är 
ledig?
– Man är så superambitiös på 
jobbet så när jag kommer hem 
ställer jag mig inte gärna och 
bakar, men det gör däremot 
min sambo och då är man lite 
yrkesskadad och kan inte låta 
bli att vara där och pilla. 

JOHANNA ROOS

En passionerad
bagare gör sig redo

Semlehögtiden är kommen och Johnny Angelbrant har fullt upp i bageriet.
Som bagerichef på Coop Extra i Älvängen är han alltid nyfi ken på nya recept.

Enligt honom är wienersemlan något av en semlornas Rolls-Royce.

JOHNNY ANGELBRANT

Ålder: 32
Bor: Hus i Kode
Familj: Sambo och två döttrar
Gör: Bagerichef på Coop Extra 
i Älvängen
Fritidsintressen: Ishockey, 
spela innebandy med ett 
kompisgäng och vara med 

familjen
Favoriträtt: Laxsida med 
potatis och en god sås
Lyssnar på: Allätare, men 
gärna pop och rock
Drömresa: Nya Zeeland 
Motto: Att se varje dag på ett 
positivt sätt

VECKANS PROFIL
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startade för sju år sedan i 
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– I år var vi fyra studios i 
Sverige som deltog. Vi var 
17 yogis som under två tim-
mar provade olika former 
av Yoga. Vi började med 
lite Body Shaking för att få 
i gång värme och energier 
för att sedan fortsätta med 
en variant av skandinavisk 
run-yoga, berättar instruk-
tör Ewa Marie Eliasson. 

– Därefter följde en mer 
traditionell Hata Yoga-klass 
med en välbehövlig avslapp-

ning i slutet. Det var en här-
lig förmiddag med mycket 
skratt, skön gemenskap och 
värme. Det känns underbart 
att få göra något kul tillsam-
mans med likasinnade och 
samtidigt veta att vi har ett 
gemensamt mål, nämligen 
att förbättra förhållandet 
för våra medmänniskor som 
fl ytt kriget i Syrien.

Yogastudion i Älvängen 
lyckades samla in 2 250 
kronor.

Blir det en fortsättning 
nästa år?

– Defi nitivt! Det var ett 
lyckat arrangemang som 
återkommer nästa år, lovar 
Ewa Marie Eliasson.

JONAS ANDERSSON

Din Yoga Shala i Älvängen deltog i insamlingen Yoga Maraton 
för Syriens flyktingar.

World Yoga Day för
Syriens fl yktingar

Onsdagen den 26 februari 
hölls stämman där förhand-
lingarna leddes snabbt och 
säkert av Göran S med 
Tore R som sekreterare. 
Verksamhets- och revi-
sionsberättelserna upplästes 
och stämman beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. 
Göran påpekade vikten av 
att meddela adress- eller 
telefonändringar. Viktigt 
vid anmälan till månads-
möte. Medlemsavgiften 
fastställdes till 100 kronor 
även detta år. Omval skedde 
på de fl esta poster. Nya 

ledamöter i valberedningen 
blev Gunnel Holgersson, 
Yvonne Lindell och Lilian 
Olsson. Festkommittén får 
förstärkning av Kerstin och 
Lars-Olof Lökholm.

Information lämnades 
om kommande månads 
program av Marita O, om 
besök på Aeroseum av

Bengt M och om resor 
av Bengt B. Vivi-Anne S 
påminde om Yoga-resan 
och Kerstin E berättade 

om höstens resa till Ble-
kinge.

Innan det var dags för 
fi ka avtackades Barbro Si-
berg och Ingela Steen för 
åren i valberedningen.

När vi njutit av gott kaffe 
med tillhörande smörgås 
stod vår Humlekör redo att 
förgylla vår redan trevliga 
tillvaro med vacker sång 
och musik. Ledare och 
presentatör var Lars-Gun-
nar Börjesson. Lättsamt 

och trevligt tog han oss 
med på ett varierat program 
med både lugna, sköna låtar 
och sådana med lite mer 
riv. Här ett litet axplock. 
Ta mig till havet, Rosa på 
bal och Fritiof Andersson. 
Vi fi ck även njuta av de 
duktiga musikerna i några 
solonummer. Som vanligt 
avslutades körens framträ-
dande med den tänkvärda 
Nu går sista visan.

I mars står far och son 
Frendberg för underhåll-
ningen.

Inga Isaksson

Aktivas föreningsstämma

ALAFORS. För tio år se-
dan startades den första 
promenadgruppen i 
kommunens regi.

I måndags fi rades 
jubileet med tårtkalas i 
Furustugan.

– En investering för 
hälsan. Deltagarna 
får motion och social 
gemenskap på samma 
gång, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta 
Fredén.

Promenadgrupper fi nns på 
fl era orter i Ale, men det var 
gruppen i Alafors som var 
först ut 2004.

– Vi var två första gången, 
sedan växte intresset succes-
sivt. Nu är vi omkring 20-25 
personer, ibland ännu fl er, 
som träffas varje måndag och 
onsdag för att promenera 

tillsammans, säger Monica 
Stiller som basade för grup-
pen under de inledande åren 
men som numera titulerar 
sig glad pensionär och del-
tagare.

Ing-Britt Gustafsson 
kom med i mars 2004 efter 
att ha blivit ordinerad mo-
tion på recept.

– Jag är diabetiker och 
fi ck därför utskrivet motion 
på recept. Jag är väldigt tack-
sam över att jag kom med i 
detta härliga gäng. Jag har 
fått vänner för livet, säger 
Ing-Britt och fortsätter:

– Nu har jag lite svårt för 
att promenera, men kommer 
till Furustugan varje gång 
ändå för att umgås. Efter 
avslutat motionspass hägrar 
nämligen gemensam fi ka-
stund.

Promenadgruppen ger sig 
i väg oavsett väderlek, det 

fi nns inget som hindrar del-
tagarna.

– Vi brukar vandra i spå-
ret. En del ger sig ut på lite 
längre promenader i skogs-
terräng, säger Monica Stiller.

Jubileumsdagen till ära 
bjöds det tårta i Furustugan. 
Deltagarna lät sig väl smaka 
och stämningen runt lång-
bordet var på topp.

JONAS ANDERSSON

Promenadgruppen i Alafors firade sitt 10-årsjubileum i mån-
dags.

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

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

2:a Surte - Renoveringstillfälle!

Bostadsrätt med renoveringsbehov i Surte med närhet till centrum och pendetåget 
mot Göteborg. Bra planlösning och låg avgift i stabil och populär förening. Ett utmärkt 
tillfälle till ett billigt boende och chansen att sätta din egen prägel på boendet. 
Välkommen på visning! 61 kvm. Avg. 2.977:- 

Pris 475.000:- som utgångspris.
Visas 9/3. 
Adress Grangärdesvägen 1A.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välskött med stora 
utrymmen!

Välkommen till denna otroligt välskötta villa i Lödöse  - med promenadavstånd till 
pendeltåget som tar dig till Gbg/Trollhättan! Villan är mycket välskött med bla nyare 
kök och badrum. Inglasat uterum med utsikt mot älv. Totalt 222 kvm ger plats för hela 
familjen. Fristående garage. Villan ska ses och upplevas! 115+107 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 9/3. 
Adress Norregårdsvägen 18.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Surte
Lödöse

Varifrån kommer intresset 
för att baka?
– Jag har jobbat som bagare i 
10 år och intresset kommer 
nog hemifrån, mamma bakade 
mycket när jag var liten. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Att få framställa en produkt 
från början och komma på nya 
recept. Det fi nns egentligen 
inga gränser för vad man kan 
göra och det går alltid att ta 
det ett steg vidare. Vi försöker 
alltid att möta kundernas öns-
kemål, inom rimliga gränser. 
Man är en passionerad bagare 

som vill hjälpa till och ge bra 
service. 

… och det sämsta?
– Många bagare skulle nog 
säga arbetstiderna, men jag 
tycker att jag har rätt bekvä-
ma tider. Jag börjar fem och vi 
öppnar sex, så det är inte lika 
tidigt som många andra. 

Hur förbereder ni er inför 
semledagen?
– Det är lite gambling nu ef-
tersom det är första året, men 
hellre för mycket än för lite. Vi 
räknar med att sälja runt 4000 
semlor, alltså i genomsnitt en 

till varje älvängenbo. 

Hur ska en riktigt bra sem-
la vara?
– Inte fuska med råvarorna. 
Det ska vara riktigt smör i 
bullen, rikligt med mandelfyll-
ning och färsk vispgrädde. 

Förutom den klassiska 
semlan, vilka andra sorter 
säljer ni?
– Vaniljsemlor, som istället 
för mandelfyllning har grädde 
med vanilj. Sedan har vi även 
wienersemlor, semlornas Rolls 
Roys. Det är wienerdeg med 
fl uffi g fyllning med smak av 
mandel och grädde. 

Bakar du även när du är 
ledig?
– Man är så superambitiös på 
jobbet så när jag kommer hem 
ställer jag mig inte gärna och 
bakar, men det gör däremot 
min sambo och då är man lite 
yrkesskadad och kan inte låta 
bli att vara där och pilla. 

JOHANNA ROOS

En passionerad
bagare gör sig redo

Semlehögtiden är kommen och Johnny Angelbrant har fullt upp i bageriet.
Som bagerichef på Coop Extra i Älvängen är han alltid nyfi ken på nya recept.

Enligt honom är wienersemlan något av en semlornas Rolls-Royce.

JOHNNY ANGELBRANT

Ålder: 32
Bor: Hus i Kode
Familj: Sambo och två döttrar
Gör: Bagerichef på Coop Extra 
i Älvängen
Fritidsintressen: Ishockey, 
spela innebandy med ett 
kompisgäng och vara med 

familjen
Favoriträtt: Laxsida med 
potatis och en god sås
Lyssnar på: Allätare, men 
gärna pop och rock
Drömresa: Nya Zeeland 
Motto: Att se varje dag på ett 
positivt sätt

VECKANS PROFIL
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OLOFSTRÖM  RONNEBY  SÖLVESBORG
Nedre Brogatan  Karlskronagatan 15 Stortorget 10 
Tel: 0454-480 50  Tel: 0457-63 10 80 Tel: 0456-104 91 

Kompletta 
Progressiva Glasögon

Kompletta 
Enkelslipade Glasögon

Från 

    1.990:-

Från 

     990:-

DETTA INGÅR:
ynundersökning, inkl. tryckmätning

ur grön prisgrupp)

UNDER GALNA VECKORNA 
BJUDER VI DESSUTOM PÅ:
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Vår leverantör, tyska Optovision, 

tillverkar kanske världens 

bästa glasögonglas.

Handelsplats Älvängen
Svenstorpsvägen 1, Älvängen
Tel: 0303-74 60 06

Öppettider
Mån - fre 10-19

Lör 10-16

NÖDINGE. Sandra 
Poswiatowska, 17 lever 
och andas dans. 

Sedan fyra år tillbaka 
håller hon en klass i 
streetdance varje ons-
dagskväll på Mötesplats 
ungdom.

– Det är bara att kom-
ma hit, det kostar inget 
och man behöver inte 
anmäla sig. 

Hennes begåvning är säll-
sam och hon dansar med en 
svårslagen utstrålning. 

– Det ska inte handla så 
mycket om avancerad kor-
eografi  eller perfekta steg, 
utan mer om utstrålning och 
känsla. Det viktigaste är att 
man har roligt. 

Sandra Poswiatowska från 
Nödinge dansar så gott som 
varje dag och sedan fyra år 
tillbaka håller hon en egen 
dansklass på Mötesplats 
Ungdom i danssalen på Ale 
gymnasium. Dock har hon 
inte fått så många delta-

gare som hon önskat och 
uppmuntrar nu ungdomar i 
kommunen att ta chansen. 

– Jag vet att det är jätte-
många som vill dansa. Det 
är en unik chans att lära sig, 
helt gratis dessutom. Man 
behöver inte heller anmäla 
sig utan det är bara att kom-
ma som man är. 

Hennes drivkraft är gläd-
jen som kommer ur dansen 
och att få föra den vidare till 
andra ungdomar. 

Sandra läser nu första året 
på Ekonomiprogrammet 
på Hvitfeldtska gymnasiet i 
Göteborg och ska medverka 
i Fadderföretagsmässan som 
invigs den 13 mars. 

Under våren väntar även 
nya utmaningar inom dan-
sen.

– Jag kommer även att 
medverka i en ny musikal 
som min nära vän Sabi Sa-
bahudin håller på med just 
nu och som har premiär i 
maj. 

JOHANNA ROOS
Dansar med känsla. Sandra Poswiatowska, 17 från Nödinge dansar så gott som varje dag och på onsdagskvällarna håller hon till i 
danssalen på Ale gymnasium dit alla ungdomar är välkomna att lära sig streetdance.
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– Sandra håller dansklasser på onsdagskvällarna
Streetdance på MPU

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos
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FÄ
KA HAVSKRÄFTOR

HAVSKRÄFTOR

 

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

:-29

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

MATLAGNINGS-
GRÄDDE KELDA

VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

1
1

/ST

/ST

CAMPANULA

NYGRILLADE KAMBEN

MEDLEMSPRIS

3990
/KG

/ST

2-PACK 

SEMLOR

ALLA 
SURDEGS-

BRÖD

19

HUVUDSPONSOR

:-

:-
:-

:-99/KG

FÄRSKA HAVSKRÄFTOR

:-
Max 1kg/kund

Max 1 st/kund

Max 1 st/kund

Max 1 sida/kund

HEL SIDA
FÄRSK LAXFILÉ

6990
/KG

/KG

PÄRON
 CONFERENCE

990

FALUKORV 800G
KCC-CHARK

1990
/ST

/KG4990
LÖSVIKTSGODIS

KARAMELLKUNGEN

/KG3990
VARDAGSOST 28%

4990
/ST

1KG
KYCKLINGFILÉ

/KG99
BIFF/ENTRECOTE

:-

STORPACK SKIVAD 
FLÄSKKOTLETT

4990
/KG

Max 2kg/kund
M

E
D

LEMSPRIS

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING



NÖDINGE. Ale IBF:s da-
mer behövde ytterligare 
en poäng för att säkra 
seriesegern division 
fyra.

Det blev tre efter en 
uddamålsseger över 
Sportlife Kungälv IBK.

Nu har resan uppåt 
börjat igen.

Ale IBF:s damlag fi ck i år 
starta om i division fyra efter 
spelarfl ykt. Raset från divi-
sion ett och två tog styggt på 
moralen, men nu har klub-

ben ett till stora delar nytt 
lag på gång igen.

Obesegrade och med elva 
segrar säkrade laget en plats i 
trean nästa år. Det behövdes 
en poäng hemma mot Sport-
life Kungälv och Ale rivstar-
tade verkligen. 5-0 efter 19 
minuter, men sen blev det 
inte mer för hemmalagets 
del. Gästande Sportlife åt sig 
sakta närmare fast ikapp kom 
de aldrig.

– Vårt damlag är en härlig 
mix av seniorer och juniorer 
som alla har visat en fantas-
tisk vilja att spela anfallsin-
riktad innebandy säsongen 
igenom. Föreningen tror 
jättemycket på laget som är 

fullt av talang och vi kommer 
att ge tjejerna bra förutsätt-
ningar att fortsätta utvecklas 
tillsammans även kommande 
år, säger Niclas Sundelid 
som är både damansvarig 
och ordförande i Ale IBF.

När två matcher återstår 
leder Ale serien med nio po-
äng.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FIAT 500 
NU FRÅN

112.900:-
ORD. PRIS 148.900:-

FIAT PANDA 
NU FRÅN 

89.900:-
ORD. PRIS 117.400:-

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

SUPERPRISER! 
Välkommen in 
för provkörning

VECKA 10         NUMMER 09|18 SPORT

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

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

HELGÖPPET
Lördag-söndag 11-14

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

Din lokala
mack!

MÅNDAG 17 MARS

ALEVÄGEN 
I NOL

THE
LEGEND 
IS BACK

ALEVÄGEN I NOL

www.prhusbilar.com

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och 
Trollhättan. Tel. 0322-832 10. 

Må-to 10–18. Fr 10–16. Sö 12–15.

I  SOLLEBRUNN AB

3,95% 
RÄNTA

130 st 
husbilar i lager

Köp nu för leverans TILL VÅREN

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
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Ale IBF:s damer behövde en poäng för att säkra seriesegern i division fyra, men knep samtliga 
när Sportlife Kungälv IBK besegrades med 5-4. Alla Ales mål prickades in i den första perioden.

Ales damer tar 
klivet upp i trean

Div 4 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife Kungälv 5-4

INNEBANDY

Ale IBF 13 70 35
Orust IBK 13 46 25
Sportlife Kungälv 13 24 25
Herrestads AIF 13 5 18
Hindås IBK 13 -91   6
Skår IBK 13 -54   4

Div 4 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife Kungälv 
5-4 (5-1, 0-2, 0-1)
Mål Ale: Elin Fridh 2, Leoresa Hak-
laj, Emma Gunnarsson och Jennifer 
Corneliusson 1 vardera.  

INNEBANDY
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

Din lokala
mack!

MÅNDAG 17 MARS

ALEVÄGEN 
I NOL

THE
LEGEND 
IS BACK

ALEVÄGEN I NOL

www.prhusbilar.com

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och 
Trollhättan. Tel. 0322-832 10. 

Må-to 10–18. Fr 10–16. Sö 12–15.

I  SOLLEBRUNN AB

3,95% 
RÄNTA

130 st 
husbilar i lager

Köp nu för leverans TILL VÅREN
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PÅ SÖNDAG?

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

Ale IBF:s damer behövde en poäng för att säkra seriesegern i division fyra, men knep samtliga 
när Sportlife Kungälv IBK besegrades med 5-4. Alla Ales mål prickades in i den första perioden.

Ales damer tar 
klivet upp i trean

Div 4 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife Kungälv 5-4

INNEBANDY

Ale IBF 13 70 35
Orust IBK 13 46 25
Sportlife Kungälv 13 24 25
Herrestads AIF 13 5 18
Hindås IBK 13 -91   6
Skår IBK 13 -54   4

Div 4 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife Kungälv 
5-4 (5-1, 0-2, 0-1)
Mål Ale: Elin Fridh 2, Leoresa Hak-
laj, Emma Gunnarsson och Jennifer 
Corneliusson 1 vardera.  

INNEBANDY

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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SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er Ring Kent på 0704-38 52 58

eller Björn på 0303-333 732

LEDIGA 
PLATSER!

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

NÖDINGE. Alingsås jagar 
en kvalplats till division 
ett.

Vägen dit blir nu läng-
re efter poängförlusten 
mot Nödinge SK.

– Med lite fl yt hade 
vi tagit full pott, men 
vi får vara nöjda med 
insatsen, säger NSK-trä-
naren Tony Lindskog.

Nödinges handbollsdamer 
har bara stått som segrare vid 
fyra tillfällen under säsong-
en, att jämföra med Alingsås 
tolv segrar. Det borde därför 
ha varit klasskillnad mellan 
lagen när de drabbade sam-
man i Ale gymnasium på 
söndagseftermiddagen. Av 
denna såg vi inget av, utan 

det var snarare Nödinge som 
angav tonen. Laget var länge 
i ledningen, vid ett tillfälle i 
andra halvlek var avståndet 
fyra bollar.

– Men så tappar vi skärpan 
och blir lite bekväma. De 
började hitta in med sina in-
spel bakom vår försvarslinje 
samtidigt som vi stressade i 
anfallet och inte sprang hem 
med samma fart som tidiga-
re. Det gick fort, till slut får 
vi vara nöjda med att vi fi xa-
de en pinne. Alingsås är trots 
allt med i den absoluta top-
pen, menar Tony Lindskog.

Helt klart är Nödinge 
betydligt bättre på den här 
sidan årsskiftet. Det främsta 
skälet stavas Elina Mathias-
son.

– Hon är i en klass för sig, 
men idag är jag också impo-
nerad av ”Mickis” (Micha-
ela Sjöstrand) och Jenny 

Jensdottirs insatser, beröm-
mer Lindskog.

En annan Lindskog, dot-
tern Amanda, svarade defi -
nitivt för en matchavgörande 
roll. Drygt 20 räddningar 
bidrog starkt till att NSK 
kunde hålla emot när Alings-
ås tryckte på som mest. Po-
ängräddare blev Sara An-
dréasson som klev förbi sin 
försvarare och tryckte in 24-
24 när halvminuten återstod.

Anmärkningsvärt från 
matchen i övrigt var att hem-
maspelarna tvingades agera 
städpatrull och torka golv, då 
en okänd man kastade in ett 
ägg på plan. Hissen går up-
penbarligen inte hela vägen 
upp hos alla…

Tre matcher återstår för 
Nödinge. Närmast HK Var-
berg borta.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ  

 Jenny Jensdottir tillhörde Nödinges vägvisare i hemmamatchen mot topplaget Alingsås HK. 
 Sex mål från Jennys bössa.  
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Div 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Alingsås HK 24-24

HANDBOLL

Nödinge SK bråkar med topplagen

NÖDINGE. Ale HF:s 
herrar tog tre av fyra 
poäng veckan som gick.

Första segern på fem 
matcher kom på sön-
dagskvällen mot tabel-
ljumbon Ulricehamn.

– Det var tveklöst en 
mycket bra vecka och 
killarna visar trots vårt 
utsatta läge en härlig in-
ställning, säger tränaren 
Janne Lövgren.

Liket lever. Ale HF:s herrar 
ser ut att ramla ur division 
tre, men än så länge fi nns det 
hopp. Detta efter poäng borta 
mot Celtic och seger över Ul-
ricehamn hemma.

– Vi har gett oss själva en 
teoretisk, om ändå mikro-
skopisk, chans att spela kvar i 
trean nästa år. Matcherna ska 
spelas och allt kan hända, sä-
ger Lövgren.

I onsdagens bortamöte med 
IK Celtic hämtade Ale in ett 
sjumålsunderläge. Med sekun-
der kvar hade gästerna vänt på 
steken i Frölunda kulturhus, 
men Celtic fi ck chansen att 
kvittera från straffpunkten. 
Det läget missade man inte.

– En bra insats av samtliga, 

men vi hade inte marginalerna 
på vår sida, menar Lövgren.

Mot Ulricehamn kom Ale 
HF till spel med en diger 
bänk. Hela 14 spelare fanns 
till hands, så intresset för att 
spela handboll har inte mins-
kat i takt med de uteblivna 
framgångarna.

– Alla ställer upp och även 
träningsnärvaron är fortsatt 
god. Jag tycker killarna spri-
der ansvaret också. Det är fl er 
som kliver fram nu och vi ska 
försvara vår heder genom att 
kriga in i kaklet. Matchen mot 
Ulricehamn var svår eftersom 
vi inte är vana att vara det spel-
förande laget, men det löste 
sig. Vi gör 32 mål och även 
dessa var fördelade på ganska 
många händer. Det är kul, sä-

ger Lövgren.
Matchen mot Ulricehamn 

kunde ha avgjorts fl era gånger, 
men det dröjde till sista mi-
nuten. Först då satte Urban 
Tallheden 30-28 och säkrade 
därmed poängen. Innan dess 
hade det varit några dramatis-
ka minuter, där Ales Jonathan 
Cederholm fått se det röda 
kortet. Utvisningen gav hem-
malaget energi och i spel fyra 
mot sex satte Marcus Hylan-
der viktiga 28-27.

För att rädda nytt kontrakt 
krävs ett mindre mirakel. 
Nummer ett är att Ale måste 
vinna samtliga matcher, Hök 
borta, Halmstad hemma och 
Rya borta. Dessutom får inte 
Mölndal ta några fl er poäng.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Ulricehamn 32-28 (14-14)

HANDBOLL

– Ale HF tog tre av fyra poäng
Än lever liket

Christian Johansson och Ale HF fortsätter strida i botten på 
trean. Än lever hoppet.
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Amarok. Om du kräver lite mer.
Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 20% särskild leasing-
avgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

VW Amarok Highline 2,0 TDI 180 hk Automat 
4MOTION Ord. pris 375.000:- exkl moms

NU! 309.000:- exkl moms Leasing 3.495:-/mån*

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB
LIMITEDEDITION

Erbjudande!
Just nu bjuder vi på frontbåge med 3 extra ljus eller sidebars. 
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Erbjudande!
Just nu bjuder vi på frontbåge med 3 extra ljus eller sidebars. 

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

JC Golv

Ring 0706-66 12 99



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
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

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
 Murning Skorstenar, Kakelugnar
 Öppna spisar
 Spiskassetter, Kaminer
 Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
 Inspektion med TV-kamera
 Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

e SK  ansli: 0303-22 98 
otboll@hotmail.se  

VILL DU  
ARA 

Vi har lag från pojkar och flickor 
födda 2007 till Oldboys

OM UPP  

Tider och kontaktpersoner hittar 
du på våra lags hemsidor

Å 

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
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:-



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
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

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
 Murning Skorstenar, Kakelugnar
 Öppna spisar
 Spiskassetter, Kaminer
 Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
 Inspektion med TV-kamera
 Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

e SK  ansli: 0303-22 98 
otboll@hotmail.se  

VILL DU  
ARA 

Vi har lag från pojkar och flickor 
födda 2007 till Oldboys

OM UPP  

Tider och kontaktpersoner hittar 
du på våra lags hemsidor

Å 

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
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Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindome IBK 4-4 
(1-1, 2-1, 1-2)
Mål SIS: Carolina Björkner 2, Sofi e 
Karlsson 2. Matchens kurrar SISIBK: 
Carolina Björkner 3, Jonna Leek 2, 
Natalie Hjertberg 1. 

Division 4 Göteborg
Mölndals Övre – Surte IS IBK 
10-3
Mål SIS: Mathias Larsson, Pontus 
Jonsson och Linus Warnholtz 1 
vardera.
Matchens kurrar SISIBK: Pontus 
Larsson 3, Juha Hinkanen 2, Almir 
Mehmedagic 1.

Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – Alingsås HK 24-
24 (14-12)
Mål NSK: Elina Mathiasson 8, Jenny 
Jensdottir 6, Michaela Sjöstrand 3, 
Chloé Crosby 3, Jessica Petersson 2, 
Sara Andréasson 2. Matchens kurrar 
NSK: Jenny Jensdottir 2, Amanda 
Lindskog 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Ulricehamn 32-28 
(14-14)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 9, 
Marcus Hylander 5, Johan Lövgren 
4, Martin Olsson 4, Urban Tallheden 
3, Mattias Johannesson 3, Mattias 
Rollof, Fredrik Johansson och 
Christian Johansson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Martin Olsson 2, 
Johan Lövgren 1.

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Romelanda UF 
6-3 (1-1)
Mål AIF: Michael Hintze 2, Peter 
Antonsson 2, Johan Elving, självmål.

KF Velebit – Ahlafors IF 3-1 
(1-1)
Mål AIF: Sebastian Hollstein.

Älvängens IK – Skepplanda 
BTK 2-2 (1-1)
Mål ÄIK: Magnus Lindgren, Egli Zaini. 
SBTK: Linus Carlsson, Erik Häggström.

Melleruds IF – Edet FK 1-1 
(0-0)
Mål EFK: Viktor Lundin.

DM Västergötland
Skepplanda BTK – Arentorp/
Helås 2-2 (1-2)
Mål SBTK: Jonathan Westlund, Niklas 
Antonsson.

Råda BK – Lödöse/Nygård 7-1 
(3-1)
Mål LNIK: Adrian Petersson.

Damer
Qviding – Skepplanda BTK 6-1
Mål SBTK: Hanna Claesson.

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer säkrade fj ärde-
platsen i division 2 efter 
att ha kryssat hemma 
mot Lindome IBK i fre-
dags kväll. 

Det var en match som 
hemmalaget borde ha 
avgjort innan gästerna 
kvitterade en minut 
före slutsignalen. 

– Ineffektiviteten har 
tyvärr blivit vårt sig-
num den senaste tiden, 
sa en trots allt nöjd 
Surtetränare, Tommi 
Pasanen.

Matchen mellan Surte och 
Lindome IBK var en uppgö-
relse om fjärdeplatsen i se-
rien. Gästerna var tvingade 
att vinna för att överhuvud-
taget ha chansen att gå förbi 
i sista omgången. Lindome 
tog också ledningen i match-
en, men lyckan var kortvarig. 
Sofi e Karlsson kvitterade 

efter 15 minuter i första pe-
rioden. Det gav hemmalaget 
energi och laget radade upp 
målchanser. Matchbilden var 
svängig i mittperioden, men 
de vassaste lägena vaskade 
Surte fram. Carolina Björk-
ner sköt 2-1 direkt i inled-
ningen efter en fi n passning 
av talangen Katja Kontio. 
Ineffektiviteten som präglat 
Surte de senaste matcherna 
gjorde sig på nytt påmind 
och missar man straffas man. 
Lindome kvitterade och såg 
ut att hålla 2-2 perioden ut, 
men med 90 sekunder kvar 
kunde Sofi e Karlsson skicka 
in sitt andra mål för kvällen 
och 3-2.

– Ledningen borde ha va-
rit större. Vi spelade upp oss 
rejält i slutet av andra peri-
oden och jag var tämligen 
övertygad om att vi skulle 
bärga tre poäng, menade Pa-
sanen.

Tydlig ambition
Ett taggat hemmalag kom 
in i tredje perioden med en 
tydlig ambition att gå för 

ett avgörande. Sex minuter 
in visade kapten Björkner 

Fjärdeplatsen säkrad

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Lindome IBK 4-4

INNEBANDY

13:20 
NÖDINGE vs Backa

15:40 
NÖDINGE  
vs Strömstad

14:30 
Backa vs Strömstad

NÖDINGE SPORTHALL 
SÖNDAG 9 MARS

POJKAR 03

www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HELGENS 
MATCHER 

BOHUS. Endast 15 
respektive 14 år gamla 
gör de redan sin andra 
säsong i Surte IS IBK:s 
damlag.

För Katja Kontio och 
Natalie Hjertberg är 
innebandy mer än bara 
en hobby – det är en hel 
livsstil. 

I fredags försvarade Surte 
IS IBK:s damlag fjärdeplat-
sen mot Lindome i division 
två och nu återstår bara en 
match innan säsongen är till 
ända. 

Att laget är på rejäl fram-
marsch har väl knappast und-
gått någon och i en rasande 
fart har aletjejerna klättrat 
från division fyra till två. 

Katja Kontio och Natalie 
Hjertberg, som går i nian 
respektive åttan på Bohus-
skolan, utgör lagets yngsta 
spelare, men på inneban-
dyplanen har åldern ingen 
betydelse. 

– I början kanske man 
tänkte på åldersskillnaden, 
men inte nu längre och alla 
pratar med alla. Det är bra 
stämning i laget och vi kan 
lära oss mycket från de äldre 
spelarna, säger Natalie.

Tränaren Tommi Pa-
sanen menar att det även 
gäller åt andra hållet.

– De rutinerade spelarna 
har självfallet mer erfarenhet 
och blir läromästare för de 
yngre, men samtidigt står de 
unga för hungern och tving-
ar de äldre att göra sitt. Det 
är en styrka för hela laget att 
åldrarna är så blandade.

Snabbheten i spelet var 
en starkt bidragande faktor 
till att Katja Kontio valde att 
satsa på innebandy. 

– Jag spelade fotboll förut, 
men fastnade mer för inne-
bandy eftersom det händer 
saker hela tiden och det blir 
många mål. 

Med träning två kvällar i 
veckan och match varje helg 
fi nns inte mycket tid över till 
annat, men det är det värt, 
menar Natalie. För henne 
stundar även uttagningen till 
stadslaget, som Katja som är 

ett år äldre redan spelat i. 
Att på bara några få år ha 

klättrat från division fyra till 
två är ovanligt och har inne-
burit en stor omställning för 
alelaget.

– Motståndet har blivit 
tuffare och tuffare och vårt 
närmsta mål nu att försöka 
hålla oss kvar på den här ni-
vån, säger Natalie. 

JOHANNA ROOS

Yngst men tuffast
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Katja Kontio, 15 och Natalie Hjertberg, 14 från Bohus utgör de 
yngsta spelarna i Surte IS IBK:s damlag. De är två vinnarskallar 
som varit med och bidragit till lagets stora framgångar.

vägen. Hennes projektil be-
tydde 4-2. Återigen skapade 
Surte mängder av lägen att 
döda matchen. Istället redu-
cerade Lindome halvvägs in i 
slutperioden och med minu-
ten kvar att spela förlorade 
SIS kontrollen och bollen 
framför egen kasse. 4-4 kän-
des grymt, men gav fredags-
kvällen en härlig nerv. Surte 
kunde spela på resultatet i 
förlängningen. 

Ointagligt försprång
Det var Lindome som var 
tvingat att få med sig en bo-
nuspinne och det lyckades 
man inte med. Båda lagen 
hade läge i powerplay, dock 
utan framgång. En poäng 
vardera innebar att Surte IS 
IBK:s försprång till Lindome 
är ointagligt när en match 
återstår. 

– Sett till antalet chanser 
och spelövertaget var det 

oavgjorda resultatet snudd 
på overkligt, men det sätter 
fi ngret på vad vi måste för-
bättra inför nästa år. Totalt 
sett gör vi en mycket bra 
säsong och slutar fyra efter 
tre lag som på förhand ska 
vara före oss. Sportlife kom 
från division ett och hade ett 
högre tempo, Pixbo är en 
elitserieklubb med allt vad 
det innebär och Lindås har 
varit med i toppen av tvåan 
i många år nu. För att slå sig 
in bland de allra främsta i 
serien krävs att vi får behål-
la vår trupp, gärna kryddad 
med en rutinerad back, en 
riktig målskytt och sen behö-
ver vi ytterligare en målvakt 
för att inte vara så sårbara, 
summerade Pasanen.

Surte avslutar borta mot 
Kärra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Målet infriat. Lagkapten Carolina Björkner visade Surte vägen mot fjärdeplatsen med två mål i 
säsongens sista hemmamatch mot Lindome. Det blev en poäng, vilket var vad som behövdes.
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Kometkarriär i Surte IS IBK:s damlag

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?



LÖRDAG 8/3 
ALE GYMNASIUM

Div 2 herrar
Ale IBF – IK Zenith

 kl 12.15

Div 4 damer
Ale IBF – Herrestads AIF

kl 14.30

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

VECKA 10         NUMMER 09|24 SPORT

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

FOTBOLL I ALE

Ons 5 mars kl 19.00
Forsvallen (DM-match)
Alvhem – Trollh. FK

Lör 8 mars kl 12.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Zenith

Lör 8 mars kl 12.00
Forsvallen
SBTK – Stenkullen

Lör 8 mars kl 14.00
Forsvallen
SBTK dam – Skoftebyn

Lör 9 mars kl 14.00
Forsvallen (DM-match)
Lödöse/Nygård – SBTK

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  101
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                 79
3. Elsa Persson/Rikard Johansson         77
4. Torsten Johansson/Ronny Andersson 74

BRIDGE

Division 4 Göteborg
Mölndals Övre – Surte IS IBK 10-3

RESULTAT

MÖLNDAL. Jagande 
Mölndals Övre fångade 
sitt byte.

Surte IS IBK gjorde ett 
rejält magplask i topp-
matchen.

– Det var en kollaps, 
en dag när ingenting 
gick vår väg, suckar trä-
nare Tobbe Engström.

Surte IS IBK:s herrar toppar 
division 4 Göteborg. Ett av 
lagen som jagar är Mölndals 
Övre. De behövde bara en 
minut på sig för att ta led-
ningen.

– Vi hade gått igenom de-
ras spelidé, men allt vi kom-
mit överens om blev kvar i 
omklädningsrummet. Efter 
4-0 i baken i mittperioden 
bytte vi målvakt för att för-
söka skapa en förändring. 
Tyvärr var det inte vår match 
och siffrorna rann iväg i slu-
tet, konstaterar Engström.

Surte skulle dock få ovän-
tad hjälp från rivalerna på 
andra sidan älven. Värsta 
konkurrenten IBF Göteborg 
gästade Sportlife Kungälv 
IBK och hade i händelse av 
seger övertagit serieledning-
en. Sportlife ville annat och 
vann matchen med 11-8 in-
för ögonen på Tobbe Eng-
ström.

– Nu fi ck vi en andra 
chans, det är bara att tacka 
och ta emot. Vi har fyra 
matcher kvar, varav tre på 
hemmaplan. Drömmen le-
ver vidare, men det är långt 
kvar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fortsatt
serieledning 
trots 
magplask

SÖRÅKER. Surtes ban-
dytjejer är klara för ett 
nytt fi naläventyr.

Söråker besegrades 
i två semifi naler med 
totalt 22-3.

Nu väntar fi nal mot 
Nässjö på Behrn Arena i 
Örebro.

Surte/Kareby F17, ett sam-

arbete mellan Surte BK och 
Kareby IS, som under förra 
säsongen ledde hela vägen 
till Friends Arena och den 
historiska allra första bandy-
fi nalen där. I år har F17-tje-
jerna spelat seriespel och 
slagits om en av de två plat-
ser som leder till semifi nal. 
Surte/Kareby får nästa vecka 
mäta krafter med Nässjö IF 
som vann serien, där Surte 

slutade tvåa. Kan formen 
konserveras fi nns det ändå 
all anledning till optimism. 

I den första semifi nalen 
mot Söråker vann Surte med 
hela 14-2 i Ale Arena och i 
helgens retur stannade siff-
rorna vid 8-1. Av lagets 22 
mål svarade duon Ida Fri-
man och Charlotte Sel-
bekk för 21. Det fruktade 
anfallsvapnet kan nog räkna 

med en särskild bevakning 
när söndagens fi nal ska av-
göras i Örebro.

– Nässjö vann båda 
matcherna i serien, men nu 
är det fi nal och allt kan hän-
da. Det blir spännande och 
roligt att följa, hälsar Surte 
BK:s Stefan Larsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

DM Västergötland

SÖN 9/3 
KL 14.00

Forsvallens konstgräs

LÖDÖSE/NYGÅRD–
SBTK HERR

MATCH PÅ 
FORSVALLEN

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

MATCHER
Älvängens Kulturhus 

Den 9 mars
H Div 4 V 12.30 Ale HF 2-HP Kongelf
H Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Nordhem
P P99 1 14.45 Ale-Kärra
P P99 N 15.35 Ale 2-Aranäs 2

– Surte/Kareby F17 visade klassen mot Söråker
Klara för SM-fi nal
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Surte/Karebys F17-lag är klara för SM-final mot Nässjö IF. Finalen spelas i Behrn Arena i Örebro nu till helgen.
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Europa Hotel Schwerin 

Danska Sydfyn
3 dagar i Svendborg
Best Western Hotel 
Svendborg ★★★★  
Danska Fyn är full av äventyr-
liga upplevelser under som-
maren. Du bor på ett modernt, 
4-stjärnigt hotell i centrum 
alldeles vid sidan av Krøyers 
Have och bara 500 meter från 
Svendborg segelbåtshamn. Här 
är det inte långt till närmsta 
strand för sköna bad och det är 
också nära till de danska slotten 
Valdemar Slott (7 km), Egeskov 
Slott (21 km) och Nyborg Slott 
(41 km). Ta båtturen till Ærø och 
upplev en av Danmarks bäst 
bevarade 1700-tals städer och 
besök H.C. Andersens födelses-
tad i Odense (44 Km).

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

Ankomst: Valfri i perioden 
20/6-20/8 2014. 

Hotel Svendborg

1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset 

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Ringhotel am Tierpark 

Barlachstadt Güstrow 
5 dagar i Nordtyskland
Hotel am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 45 
km söder om Rostock är en 
prakt-full och spännande stad 
i det forna Östtyskland. Upplev 
även Schwerin med sitt vackra 
törnrosaslott (65 km) och 
Wismar (88 km). Hotellet ligger 
i utkanten av Güstrow, bredvid 
ett tropiskt bastu- och badland 
samt stadens natur- och upp-
levelsepark där du kan komma 
nära inpå vargarna och uppleva 
fiskar genom en aquatunnel. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-

Natur und Umweltpark 

landskapet i badlandet 
Oase Güstrow

899:- 
1.299:-

Ringhotel am Tierpark 

1.749:-

Skepplanda Hålanda 
SPF hade sitt ordinarie 
månadsmöte torsdag den 27 
februari, närvarande cirka 
140 medlemmar.

Efter mötets öppnande 
hälsades Tonsteget, dagens 
underhållare, välkomna med 
en applåd.

Vi bjöds på en varierande 
underhållning med vackra 
dikter, roliga historier och 
framförallt vacker sång och 
musik.

De tre i Tonsteget tacka-
des med rungande applåder. 

Efter detta trevliga smakade 
kaffet med tillbehör gott.

Vi hade besök av två 
chefer från Säve fl ygmu-
seum, en av dem berättade 
om museet och gav oss 
en bakgrund, även en del 
anekdoter om livet från 
olika helikopterräddningar. 
Listan om kommande besök 
på museet blev snart ganska 
fulltecknad.

Vi informerades vidare 
om resan till Skottland och 
andra resor. Nästa månads-
möte är den 27 mars.

Månadsmöte i Skepplanda bygdegård
Veckan började med att 18 
medlemmar gick stavgång 
på Dammekärr. På tisdagen 
hade Träffpunkt Backavik 
förlagt sin sammankomst till 
Backa. Här tog Siv Persson, 
Anna-Lisa Karlsson, Siv 
Kastberg, Rune Östberg 
samt Laila Karstorp Åker-
lund och Göran Åkerlund 
emot oss.

Med små medel har de 
åstadkommit ett fantastiskt 
museum. Efter visningen 
intog ett fyrtiotal deltagare 
kaffe och dopp på Golfkro-
gen.

Nästa träff på Backavik 
blir den 25 mars. Då kom-
mer Sven Pettersson, som 
är uppvuxen på Backa, att 
berätta om sitt liv.

Onsdagskvällen ägnade 
24 medlemmar åt ölprov-
ning på Ahlafors Bryggerier. 
Christer ”Cralle” Sundberg 
berättade om såväl Ahlafors 
fabrikers uppgång och fall 
som om bryggeriets 17-åriga 
historia. Hela tiden ökar 
man sortimentet. Senaste 
produkten är Disponent 
Fredings Starkporter som 
den unge bryggmästaren 
Andreas Jacobsson kompo-
nerat. Den fi ck första pris på 
en portertävling i Göteborg 
nyligen.

Den 6 mars kan med-
lemmarna i SPF Alebygden 
ägna sig åt hälsosam mat 
och motion i Furustugan.

Lennart Mattsson

NÖDINGE. Så var det 
nästan klart. 

Hiphopduon Medi-
na återkommer som 
huvudartist till Festi-
valborg den 30 april 
tillsammans med ytter-
ligare en artist.

Den 1 april släpps 
biljetterna till årets 
musikfest för ungdomar 
i Ale.

Förberedelserna inför Fes-
tivalborg 2014 är i full gång 
och arrangörsföreningen 
Löftet har mycket planering 
framför sig. 

Frågan som många ställer 
sig just nu är: Vilka artister 
kommer? 

Svaret är att hiphopduon 
Medina, succéartisterna från 
förra året, återkommer som 
huvudakt. Vilka som kom-
mer att göra dem sällskap är 
däremot inte helt klart ännu.

– Vi väntar bara på att 
skriva kontraktet, säger Jo-
nas Ekstrand, projektledare 
på Mötesplats ungdom. 

När det gäller val av artist 
är det mycket som ska stäm-
ma, inte bara musiken.

– Dels ska det vara musik 

som ungdomar lyssnar på 
och tycker är bra, men det är 
också viktigt att artisterna vi 
tar hit är bra förebilder. Fes-
tivalborg är ett drogfritt eve-
nemang och då kan vi inte 
ta hit artister som inte är på 
samma linje, menar Lukas 
Gunterberg-Klase. 

I stort är årets upplägg 
detsamma som de senaste 
åren, med undantag för någ-
ra nyheter.

SPF-are på studiebesök hos Ahlafors Bryggerier.

SPF Alebygden i farten

Arrangörer. Sonny Hansson, Elin Andersson, Lukas Gunterberg-Klase, Gabriel Ljunggren och Isa-
bella Andersson är några av de 30-tal ungdomar som just nu planerar för Festivalborg 2014 som 
går av stapeln onsdagen den 30 april.

– Ytterligare en artist släpps inom kort

Medina klara
för Festivalborg 

Bland annat kommer man 
att satsa på att skapa en skön 
lounge-känsla i caféområdet. 

– Det ska vara lite soft 
stämning med livemusik och 
nytt för i år är att vi ungdo-
mar själva ska hålla i caféet 
inne på Ungkan vid Röda 
torget, berättar Elin An-
dersson. 

Sammanlagt är det ett 30-
tal ungdomar som är med 
och arrangerar och sköter 

allt från arbetet med artister-
na bakom scen till gardero-
ben och lotteriet. 

Den 1 april släpps 900 
biljetter och det är först till 
kvarn som gäller.

För att marknadsföra ar-
rangemanget kommer en 
buss med högtalare att åka 
runt i kommunen och spela 
Festivalborg-artisternas mu-
sik. Håll utkik!

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se



LÖRDAG 8/3 
ALE GYMNASIUM

Div 2 herrar
Ale IBF – IK Zenith

 kl 12.15

Div 4 damer
Ale IBF – Herrestads AIF

kl 14.30

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

FOTBOLL I ALE

Ons 5 mars kl 19.00
Forsvallen (DM-match)
Alvhem – Trollh. FK

Lör 8 mars kl 12.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Zenith

Lör 8 mars kl 12.00
Forsvallen
SBTK – Stenkullen

Lör 8 mars kl 14.00
Forsvallen
SBTK dam – Skoftebyn

Lör 9 mars kl 14.00
Forsvallen (DM-match)
Lödöse/Nygård – SBTK

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  101
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                 79
3. Elsa Persson/Rikard Johansson         77
4. Torsten Johansson/Ronny Andersson 74

BRIDGE

Division 4 Göteborg
Mölndals Övre – Surte IS IBK 10-3

RESULTAT

MÖLNDAL. Jagande 
Mölndals Övre fångade 
sitt byte.

Surte IS IBK gjorde ett 
rejält magplask i topp-
matchen.

– Det var en kollaps, 
en dag när ingenting 
gick vår väg, suckar trä-
nare Tobbe Engström.

Surte IS IBK:s herrar toppar 
division 4 Göteborg. Ett av 
lagen som jagar är Mölndals 
Övre. De behövde bara en 
minut på sig för att ta led-
ningen.

– Vi hade gått igenom de-
ras spelidé, men allt vi kom-
mit överens om blev kvar i 
omklädningsrummet. Efter 
4-0 i baken i mittperioden 
bytte vi målvakt för att för-
söka skapa en förändring. 
Tyvärr var det inte vår match 
och siffrorna rann iväg i slu-
tet, konstaterar Engström.

Surte skulle dock få ovän-
tad hjälp från rivalerna på 
andra sidan älven. Värsta 
konkurrenten IBF Göteborg 
gästade Sportlife Kungälv 
IBK och hade i händelse av 
seger övertagit serieledning-
en. Sportlife ville annat och 
vann matchen med 11-8 in-
för ögonen på Tobbe Eng-
ström.

– Nu fi ck vi en andra 
chans, det är bara att tacka 
och ta emot. Vi har fyra 
matcher kvar, varav tre på 
hemmaplan. Drömmen le-
ver vidare, men det är långt 
kvar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fortsatt
serieledning 
trots 
magplask

SÖRÅKER. Surtes ban-
dytjejer är klara för ett 
nytt fi naläventyr.

Söråker besegrades 
i två semifi naler med 
totalt 22-3.

Nu väntar fi nal mot 
Nässjö på Behrn Arena i 
Örebro.

Surte/Kareby F17, ett sam-

arbete mellan Surte BK och 
Kareby IS, som under förra 
säsongen ledde hela vägen 
till Friends Arena och den 
historiska allra första bandy-
fi nalen där. I år har F17-tje-
jerna spelat seriespel och 
slagits om en av de två plat-
ser som leder till semifi nal. 
Surte/Kareby får nästa vecka 
mäta krafter med Nässjö IF 
som vann serien, där Surte 

slutade tvåa. Kan formen 
konserveras fi nns det ändå 
all anledning till optimism. 

I den första semifi nalen 
mot Söråker vann Surte med 
hela 14-2 i Ale Arena och i 
helgens retur stannade siff-
rorna vid 8-1. Av lagets 22 
mål svarade duon Ida Fri-
man och Charlotte Sel-
bekk för 21. Det fruktade 
anfallsvapnet kan nog räkna 

med en särskild bevakning 
när söndagens fi nal ska av-
göras i Örebro.

– Nässjö vann båda 
matcherna i serien, men nu 
är det fi nal och allt kan hän-
da. Det blir spännande och 
roligt att följa, hälsar Surte 
BK:s Stefan Larsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

DM Västergötland

SÖN 9/3 
KL 14.00

Forsvallens konstgräs

LÖDÖSE/NYGÅRD–
SBTK HERR

MATCH PÅ 
FORSVALLEN

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

MATCHER
Älvängens Kulturhus 

Den 9 mars
H Div 4 V 12.30 Ale HF 2-HP Kongelf
H Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Nordhem
P P99 1 14.45 Ale-Kärra
P P99 N 15.35 Ale 2-Aranäs 2

– Surte/Kareby F17 visade klassen mot Söråker
Klara för SM-fi nal
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Surte/Karebys F17-lag är klara för SM-final mot Nässjö IF. Finalen spelas i Behrn Arena i Örebro nu till helgen.
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Europa Hotel Schwerin 

Danska Sydfyn
3 dagar i Svendborg
Best Western Hotel 
Svendborg ★★★★  
Danska Fyn är full av äventyr-
liga upplevelser under som-
maren. Du bor på ett modernt, 
4-stjärnigt hotell i centrum 
alldeles vid sidan av Krøyers 
Have och bara 500 meter från 
Svendborg segelbåtshamn. Här 
är det inte långt till närmsta 
strand för sköna bad och det är 
också nära till de danska slotten 
Valdemar Slott (7 km), Egeskov 
Slott (21 km) och Nyborg Slott 
(41 km). Ta båtturen till Ærø och 
upplev en av Danmarks bäst 
bevarade 1700-tals städer och 
besök H.C. Andersens födelses-
tad i Odense (44 Km).

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

Ankomst: Valfri i perioden 
20/6-20/8 2014. 

Hotel Svendborg

1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset 

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Ringhotel am Tierpark 

Barlachstadt Güstrow 
5 dagar i Nordtyskland
Hotel am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 45 
km söder om Rostock är en 
prakt-full och spännande stad 
i det forna Östtyskland. Upplev 
även Schwerin med sitt vackra 
törnrosaslott (65 km) och 
Wismar (88 km). Hotellet ligger 
i utkanten av Güstrow, bredvid 
ett tropiskt bastu- och badland 
samt stadens natur- och upp-
levelsepark där du kan komma 
nära inpå vargarna och uppleva 
fiskar genom en aquatunnel. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-

Natur und Umweltpark 

landskapet i badlandet 
Oase Güstrow

899:- 
1.299:-

Ringhotel am Tierpark 

1.749:-

Skepplanda Hålanda 
SPF hade sitt ordinarie 
månadsmöte torsdag den 27 
februari, närvarande cirka 
140 medlemmar.

Efter mötets öppnande 
hälsades Tonsteget, dagens 
underhållare, välkomna med 
en applåd.

Vi bjöds på en varierande 
underhållning med vackra 
dikter, roliga historier och 
framförallt vacker sång och 
musik.

De tre i Tonsteget tacka-
des med rungande applåder. 

Efter detta trevliga smakade 
kaffet med tillbehör gott.

Vi hade besök av två 
chefer från Säve fl ygmu-
seum, en av dem berättade 
om museet och gav oss 
en bakgrund, även en del 
anekdoter om livet från 
olika helikopterräddningar. 
Listan om kommande besök 
på museet blev snart ganska 
fulltecknad.

Vi informerades vidare 
om resan till Skottland och 
andra resor. Nästa månads-
möte är den 27 mars.

Månadsmöte i Skepplanda bygdegård
Veckan började med att 18 
medlemmar gick stavgång 
på Dammekärr. På tisdagen 
hade Träffpunkt Backavik 
förlagt sin sammankomst till 
Backa. Här tog Siv Persson, 
Anna-Lisa Karlsson, Siv 
Kastberg, Rune Östberg 
samt Laila Karstorp Åker-
lund och Göran Åkerlund 
emot oss.

Med små medel har de 
åstadkommit ett fantastiskt 
museum. Efter visningen 
intog ett fyrtiotal deltagare 
kaffe och dopp på Golfkro-
gen.

Nästa träff på Backavik 
blir den 25 mars. Då kom-
mer Sven Pettersson, som 
är uppvuxen på Backa, att 
berätta om sitt liv.

Onsdagskvällen ägnade 
24 medlemmar åt ölprov-
ning på Ahlafors Bryggerier. 
Christer ”Cralle” Sundberg 
berättade om såväl Ahlafors 
fabrikers uppgång och fall 
som om bryggeriets 17-åriga 
historia. Hela tiden ökar 
man sortimentet. Senaste 
produkten är Disponent 
Fredings Starkporter som 
den unge bryggmästaren 
Andreas Jacobsson kompo-
nerat. Den fi ck första pris på 
en portertävling i Göteborg 
nyligen.

Den 6 mars kan med-
lemmarna i SPF Alebygden 
ägna sig åt hälsosam mat 
och motion i Furustugan.

Lennart Mattsson

NÖDINGE. Så var det 
nästan klart. 

Hiphopduon Medi-
na återkommer som 
huvudartist till Festi-
valborg den 30 april 
tillsammans med ytter-
ligare en artist.

Den 1 april släpps 
biljetterna till årets 
musikfest för ungdomar 
i Ale.

Förberedelserna inför Fes-
tivalborg 2014 är i full gång 
och arrangörsföreningen 
Löftet har mycket planering 
framför sig. 

Frågan som många ställer 
sig just nu är: Vilka artister 
kommer? 

Svaret är att hiphopduon 
Medina, succéartisterna från 
förra året, återkommer som 
huvudakt. Vilka som kom-
mer att göra dem sällskap är 
däremot inte helt klart ännu.

– Vi väntar bara på att 
skriva kontraktet, säger Jo-
nas Ekstrand, projektledare 
på Mötesplats ungdom. 

När det gäller val av artist 
är det mycket som ska stäm-
ma, inte bara musiken.

– Dels ska det vara musik 

som ungdomar lyssnar på 
och tycker är bra, men det är 
också viktigt att artisterna vi 
tar hit är bra förebilder. Fes-
tivalborg är ett drogfritt eve-
nemang och då kan vi inte 
ta hit artister som inte är på 
samma linje, menar Lukas 
Gunterberg-Klase. 

I stort är årets upplägg 
detsamma som de senaste 
åren, med undantag för någ-
ra nyheter.

SPF-are på studiebesök hos Ahlafors Bryggerier.

SPF Alebygden i farten

Arrangörer. Sonny Hansson, Elin Andersson, Lukas Gunterberg-Klase, Gabriel Ljunggren och Isa-
bella Andersson är några av de 30-tal ungdomar som just nu planerar för Festivalborg 2014 som 
går av stapeln onsdagen den 30 april.

– Ytterligare en artist släpps inom kort

Medina klara
för Festivalborg 

Bland annat kommer man 
att satsa på att skapa en skön 
lounge-känsla i caféområdet. 

– Det ska vara lite soft 
stämning med livemusik och 
nytt för i år är att vi ungdo-
mar själva ska hålla i caféet 
inne på Ungkan vid Röda 
torget, berättar Elin An-
dersson. 

Sammanlagt är det ett 30-
tal ungdomar som är med 
och arrangerar och sköter 

allt från arbetet med artister-
na bakom scen till gardero-
ben och lotteriet. 

Den 1 april släpps 900 
biljetter och det är först till 
kvarn som gäller.

För att marknadsföra ar-
rangemanget kommer en 
buss med högtalare att åka 
runt i kommunen och spela 
Festivalborg-artisternas mu-
sik. Håll utkik!

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se



VECKA 10         NUMMER 09|26 NÖJE

Det var fullsatt när Repslagarmuseet bjöd 
in till årets första Musikcafé i torsdags kväll. 

Merparten av besökarna hade någon gång tidi-
gare lyssnat till Lars-Eric Frendberg, däremot 
var sonen Johan en ny bekantskap för de allra 
fl esta. Att många häpnade över Johan Frend-
bergs makalöst starka men ack så behagliga 
stämma är ingen överdrift. Dessutom hanterar 
han gitarren på ett fullkomligt enastående sätt.

– Jag har en helt ny gitarr. Den har varit 
i min ägo i bara ett par timmar. Det känns 
spännande, förklarade Johan med sin ödmjuka 
framtoning.

Det måste ha uppstått förälskelse redan vid 
första ögonkastet ty passionen och den totala 
inlevelsen hos Johan Frendberg var påtag-
lig när han lät tolka Evert Taube, Cornelis 
Vreeswijk och självaste Elvis Presley. Elvis 
har rättmätigt epitetet The King, men den här 
aftonen var Johan Frendberg kung av museets 
provisoriskt uppbyggda scen. Finns det någon 
som kan framföra ”Fattig bonddräng” på ett 
bättre sätt? Det ska inte misstolkas, men varför 
ska denna begåvade Trollhätteson kuska runt 
i bygdegårdar, i Folkets Hus-lokaler och lik-
nande platser när rösten kvalifi cerar honom för 
betydligt mer välkända salonger?

Framträdandet var uppdelat i två akter. Pu-
bliken kastades mellan vackra bohuslänska vi-
sor till fartfylld rock and roll. Spelglädjen hos 
duon var äkta och som sig bör klämde Lars-Er-
ic in historier om såväl Kal å Ada som Väst-
göta-Bengtsson. Lika roligt var det att ta del 
av gnabbet far och son emellan, som också det 
föranledde spontana skratt bland åskådarna.

I vilket fall som helst var det musiken som 
stod i fokus. Lars-Erics tolkning av ”Inbjudan 
till Bohuslän” var bedårande. Avslutningen 
med Johans arrangemang av ”Stad i ljus” var 
magnifi k. Extranumret med ”When the sa-
ints go marching in” satt också där den skulle. 
Torsdagskvällens framträdande får placeras i 
minnesbanken till dess att Lars-Eric och Johan 
Frendberg återvänder till Prästalunds hem-
bygdsgård torsdagen den 12 juni.

JONAS ANDERSSON

Lars-Eric och Johan Frendberg bjöd på en magnifik musikupplevelse på Repslagarmuseet i torsdags.

Magi signerat Frendbergs

SURTE. Lennart Palm är 
inte bara bevandrad i 
musikens historia.

I tisdags kväll 
föreläste han om den 
svenska stormaktsti-
den i Surte bibliotek.

– Spännande och 
intressanta berättel-
ser, konstaterar Doris 
Hellman, ordförande 
i Surte-Bohus Biblio-
teks- och kulturfören-
ing.

En annorlunda typ av un-
derhållning än vad fören-

ingens medlemmar är vana 
vid. Programpunkten drog 
ändå fullt hus. Arrangören 
fi ck till och med neka be-
sökare som ville komma in 
eftersom samtliga biljetter 
hade gått åt.

Lennart Palm från Le-
rum har gjort sig känd som 
en duktig pianist och musi-
ker. Otal är de gånger som 
han gjort låtar till Anders 
Eldeman i Melodikrysset 
och fl era gånger har han 
besökt Ale tillsammans med 
Stefan Ljungqvist.

Nu var det emellertid 
inte musiken som stod i 

fokus. Istället berättade 
Lennart Palm om adelsmän 
från den gamla stormaktsti-
den och en hel del andra in-
tressanta ting hämtade från 
den svenska historien.

– Humorn fanns där och 
publiken var med på no-
terna. Alla verkade tillfreds 
med Lennarts anförande 
som även innefattade ett 
bildspel, säger Doris Hell-
man.

Tisdagen den 25 mars 
blir desto mer musik då 
Larmet gästar bibliotekssa-
longen.

JONAS ANDERSSON

Lennart Palm berättade om den svenska stormaktstiden när han gästade Surte bibliotek i tis-
dags kväll.
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Palm kryssade i historien

 Repslagarmuseets lokal var fylld till brädden när årets första 
 Musikcafé ägde rum. Publiken njöt av den underhållning som 
 far och son Frendberg levererade. 
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Onsdag 5 mars kl 19.00
Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Söndag 9 mars kl 15.00
Entré 80 kr

Söndag 9 mars kl 18.00
Onsdag 12 mars kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 16 mars kl 15.00

Söndag 16 mars kl 18.00
Onsdag 19 mars kl 19.00

Entré 80 kr

ÄLVÄNGEN. Professionella konstnärer och fantastiska teaterproduktioner har 
bevittnats på Repslagarmuseet genom åren, men en musikalisk underhållning 
av det slaget som serverades i torsdags kväll har besökarna aldrig tidigare 
upplevt.

Musikcaféet med Lars-Eric och Johan Frendberg var magiskt.
Applåderna ville aldrig ta slut och vi är många som ser fram emot parets 

återkomst till Prästalund senare i år.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Salong 4
Klipp+

sling/färg
+styling

795:-
Handelsplatsen, tel: 0303-74 91 91 

Mån-fre 9-18, lör 9-14 

ERBJUDANDE!

Gäller under mars månad.
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Det var fullsatt när Repslagarmuseet bjöd 
in till årets första Musikcafé i torsdags kväll. 

Merparten av besökarna hade någon gång tidi-
gare lyssnat till Lars-Eric Frendberg, däremot 
var sonen Johan en ny bekantskap för de allra 
fl esta. Att många häpnade över Johan Frend-
bergs makalöst starka men ack så behagliga 
stämma är ingen överdrift. Dessutom hanterar 
han gitarren på ett fullkomligt enastående sätt.

– Jag har en helt ny gitarr. Den har varit 
i min ägo i bara ett par timmar. Det känns 
spännande, förklarade Johan med sin ödmjuka 
framtoning.

Det måste ha uppstått förälskelse redan vid 
första ögonkastet ty passionen och den totala 
inlevelsen hos Johan Frendberg var påtag-
lig när han lät tolka Evert Taube, Cornelis 
Vreeswijk och självaste Elvis Presley. Elvis 
har rättmätigt epitetet The King, men den här 
aftonen var Johan Frendberg kung av museets 
provisoriskt uppbyggda scen. Finns det någon 
som kan framföra ”Fattig bonddräng” på ett 
bättre sätt? Det ska inte misstolkas, men varför 
ska denna begåvade Trollhätteson kuska runt 
i bygdegårdar, i Folkets Hus-lokaler och lik-
nande platser när rösten kvalifi cerar honom för 
betydligt mer välkända salonger?

Framträdandet var uppdelat i två akter. Pu-
bliken kastades mellan vackra bohuslänska vi-
sor till fartfylld rock and roll. Spelglädjen hos 
duon var äkta och som sig bör klämde Lars-Er-
ic in historier om såväl Kal å Ada som Väst-
göta-Bengtsson. Lika roligt var det att ta del 
av gnabbet far och son emellan, som också det 
föranledde spontana skratt bland åskådarna.

I vilket fall som helst var det musiken som 
stod i fokus. Lars-Erics tolkning av ”Inbjudan 
till Bohuslän” var bedårande. Avslutningen 
med Johans arrangemang av ”Stad i ljus” var 
magnifi k. Extranumret med ”When the sa-
ints go marching in” satt också där den skulle. 
Torsdagskvällens framträdande får placeras i 
minnesbanken till dess att Lars-Eric och Johan 
Frendberg återvänder till Prästalunds hem-
bygdsgård torsdagen den 12 juni.

JONAS ANDERSSON

Lars-Eric och Johan Frendberg bjöd på en magnifik musikupplevelse på Repslagarmuseet i torsdags.

Magi signerat Frendbergs

SURTE. Lennart Palm är 
inte bara bevandrad i 
musikens historia.

I tisdags kväll 
föreläste han om den 
svenska stormaktsti-
den i Surte bibliotek.

– Spännande och 
intressanta berättel-
ser, konstaterar Doris 
Hellman, ordförande 
i Surte-Bohus Biblio-
teks- och kulturfören-
ing.

En annorlunda typ av un-
derhållning än vad fören-

ingens medlemmar är vana 
vid. Programpunkten drog 
ändå fullt hus. Arrangören 
fi ck till och med neka be-
sökare som ville komma in 
eftersom samtliga biljetter 
hade gått åt.

Lennart Palm från Le-
rum har gjort sig känd som 
en duktig pianist och musi-
ker. Otal är de gånger som 
han gjort låtar till Anders 
Eldeman i Melodikrysset 
och fl era gånger har han 
besökt Ale tillsammans med 
Stefan Ljungqvist.

Nu var det emellertid 
inte musiken som stod i 

fokus. Istället berättade 
Lennart Palm om adelsmän 
från den gamla stormaktsti-
den och en hel del andra in-
tressanta ting hämtade från 
den svenska historien.

– Humorn fanns där och 
publiken var med på no-
terna. Alla verkade tillfreds 
med Lennarts anförande 
som även innefattade ett 
bildspel, säger Doris Hell-
man.

Tisdagen den 25 mars 
blir desto mer musik då 
Larmet gästar bibliotekssa-
longen.

JONAS ANDERSSON

Lennart Palm berättade om den svenska stormaktstiden när han gästade Surte bibliotek i tis-
dags kväll.
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Palm kryssade i historien

 Repslagarmuseets lokal var fylld till brädden när årets första 
 Musikcafé ägde rum. Publiken njöt av den underhållning som 
 far och son Frendberg levererade. 
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Onsdag 5 mars kl 19.00
Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Söndag 9 mars kl 15.00
Entré 80 kr

Söndag 9 mars kl 18.00
Onsdag 12 mars kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 16 mars kl 15.00

Söndag 16 mars kl 18.00
Onsdag 19 mars kl 19.00

Entré 80 kr

ÄLVÄNGEN. Professionella konstnärer och fantastiska teaterproduktioner har 
bevittnats på Repslagarmuseet genom åren, men en musikalisk underhållning 
av det slaget som serverades i torsdags kväll har besökarna aldrig tidigare 
upplevt.

Musikcaféet med Lars-Eric och Johan Frendberg var magiskt.
Applåderna ville aldrig ta slut och vi är många som ser fram emot parets 

återkomst till Prästalund senare i år.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Salong 4
Klipp+

sling/färg
+styling

795:-
Handelsplatsen, tel: 0303-74 91 91 

Mån-fre 9-18, lör 9-14 

ERBJUDANDE!

Gäller under mars månad.
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Stamnätet i Västsveri-
ge behöver av olika 
skäl förstärkas för att 

klara framtidens energiför-
sörjning i regionen. Det 
planeras bland annat för 
ytterligare en 400 kV-led-
ning mellan Skogsäter och 
Stenkullen.

Svenska Kraftnät bedri-
ver nu ett utredningsarbete 
för att fi nna en lämplig 
ledningssträckning mellan 
stationerna Skogsäter i 

Trollhättans kommun 
och Stenkullen i Lerums 
kommun. Utan ledningen 
kan det regionala nätet 
komma att överbelastas och 
ledningen är även nödvän-
dig för att kunna förnya 
de gamla ledningarna som 
fi nns i området.

Det som inte är lika 
tydligt är ansvaret för att 
göra så kallade samhällse-
konomiska kalkyler som är 
vanliga när det gäller andra 

infrastrukturprojekt som 
vägar och järnvägar. 

Vilka åtgärder avser 
ministern att vidta för att 
Svenska Kraftnät även skall 
se på samhällsekonomin 
och inte bara kostnaden 
samt möjligheter för att 
gräva ned ledningar i tätbe-
byggda områden när man 
planerar för kommande 
kraftledningar?

Jörgen Hellman (S)
Riksdagsledamot

Skriftlig fråga till Anna-Karin Hatt (C) 
om utbyggnaden av ny 400 kV-ledning

En av dem allra vikti-
gaste frågorna i det 
kommunala valet i 

september är skolan. De 
studerande i kommunen är 
värda den absolut bästa ut-
bildningen. Det spelar ingen 
roll om du började skolan 
i höstas eller om du går i 
högstadiet. Du förtjänar att 
bli utlärd av professionella 
lärare som har tid att hjälpa 
dig, som ser dig och dina 
behov. Du ska känna dig 
sedd, hörd och du ska inte 
må dåligt över att gå till 
skolan på morgonen.

Mina grundskolelära-
re var fantastiska. De var 
stränga men de var roliga. 
Vi åkte ofta på studieutfl yk-
ter, vi hade ett roterande 
schema om vilka i klassen 
som skulle läsa för förskole-
barnen och vilka som skulle 
hjälpa bamba personalen. Vi 
älskade det.

Lärare är så otroligt vikti-
ga. Det är så otroligt viktigt 
att rätt lärare är på rätt 
plats. Det är otroligt viktigt 
att eleverna har respekt för 
läraren och att läraren har 
respekt för eleverna. Att de 
blir sedda som människor. 
Eleverna i mellan och 
högstadiet är individer som 
vet så mycket mer än vad 
ni tror. De är individer som 
växer upp i en annan tid än 

vad du själv gjort. Det är 
otroligt viktigt att utbild-
ningen och sättet lärare 
undervisar refl ekterar det. 

I min skola så var en 
med läraren och med hjälp 
av läraren kunde vi ta över 
världen. 

Klassrummet spelar inte 
jättestor roll om läraren är 
bra på att lära ut. Om biolo-
gi läraren vill lära sina sjuor 
om regnskogen låt läraren 
åka till Universeum och 
förklara hur det fungerar i 
regnskogen där. Sitt ute och 
diskutera böcker på svenska 
lektionerna. Gör lektionerna 
roliga för alla inblandade. 
Använd nya sätt och saker 
för att lära ut saker. Se varje 
lektion som ett steg närmare 
att bli världsbäst på precis 
det du drömmer om. 

Jag hade världens bästa 
SO lärare. Jag drömde om 
att bli politiker och histori-
ker. Jag lärde mig så mycket 
och jag förälskade mig i 
politik och min lärare hjälp-
te mig förstå världen på ett 
nytt sätt. Jag kände under 
hens lektioner att jag kunde 
bli Sveriges första kvinnliga 
statsminister. Det enda jag 
ångrar från min tid i grund-
skolan är att jag aldrig visade 
hur mycket jag uppskattade 
mina lärare. Jag har aldrig 
tackat min SO lärare för hur 

hen förändrade mitt liv till 
det bättre.

Lärare är otroligt viktiga. 
Ge dem inte mer pappers-
arbete, ge dem mer tid till 
att lära ut. Låt eleverna gå i 
skolan tio minuter extra om 
det är det som behövs för att 
läraren ska hinna prata med 
alla elever. Alla elever ska 
få känna så som jag kände 
under mina SO lektioner, 
jag kräver att alla elever ska 
få känna att de är världsbäst. 
Jag vill att de ska känna 
att de kan göra vad de vill, 
att de kan uppnå alla sina 
drömmar.
Lärare är otroligt viktiga, 
elever är otroligt viktiga. 
Det är så otroligt viktigt att 
man inte bli illamående över 
tanken att man ska till sko-
lan. Det är så otroligt viktigt 
att det är bra lärare som 
undervisar den här kommu-
nens unga. Att både elever 
och lärare är redo att lära sig 
och bli bättre människor.

Tvinga inte elever och 
lärare att oroa sig och må 
dåligt över skolresultatet, 
låt dem fokusera på att må 
bra och vara bra människor 
först, resten kommer auto-
matiskt. Lita på mig.

Alfrida Johansson
Grön Ungdom och Miljöpartiet 

Skolan blir valets 
viktigaste fråga

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

SOPPA & 
POLITIK

Torsdag 13/3 kl 19.00
Folkets hus i Nol

Tema: Kultur och fritid

Välkomna!

(S)-GRUPP 
Måndag 10/3 kl 18.30

Folkets hus i Nol
Göteborgs kommunalråd 

Johan Nyhus (S) med ansvar 
för trafi kfrågor informerar

Tema: Valet 2014 
- ett samtal mellan Paula Örn 
och Thor Eliasson samt dialog 

med deltagarna.

SENIORTRÄFF/
DAGLEDIGA

Torsdag 6/3 kl.10.30
Folkets hus i Nol

Sverige är ett bra land 
att leva i. Vi har mycket 
att vara stolta över. 

Samtidigt är det något som 
håller på att gå sönder. När 
400 000 personer inte har 
jobb efter sju år av borgerli-
ga åtgärder är det något som 
är väldigt fel. 

Vi socialdemokrater här 
i Ale är tydliga med att 
göra vår del för att skapa 
en politik som kan sätta 
fl er i arbete. Vi vill göra det 
genom att börja med våra 
ungdomar. Här i Ale vill vi 
arbeta för att våra ungdomar 
ska vara bättre rustade för 
att möta arbetsmarknaden. 

Det första steget tar vi 
genom att vi nu, återigen, 
har lyckats se till att skolan 
får ett tillskott av pengar de 
så väl behöver. Det andra 
steget för oss är att alla unga 
i Ale ska erbjudas sommar-
jobb. Att få möjligheten 
att ta ansvar, passa tider 
och att dessutom få tjäna 
egna pengar tror vi är en 
ovärderlig erfarenhet för 
våra ungdomar. Det tredje 
steget för oss är Nollvisio-
nen för ungdomsarbetslös-
heten. Här har vi tagit fram 
ett antal olika åtgärder för 
att ingen ung i Ale ska vara 

utan jobb. En satsning som 
går hand i hand med den 
ungdomsgaranti vi går till 
val på.

Självklart är vi besvikna 
över att Alliansen, Alede-
mokraterna och Sveri-
gedemokraterna inte ser 
ungdomsarbetslösheten och 
jobben som den viktigaste 
framtidsfrågan för Ales ung-
domar. Å andra sidan blir 
det tydligt att vi behöver en 
socialdemokratisk ledning 
i Ale. Politiker som klarar 
av att prioritera och faktiskt 
gör skillnad. För jobben och 
för skolan. 

Vi tror att detta är rätt val 
för Ale men 
vi är också 
tydliga med 
att vi måste 
vara lyhörda 
för hur alla 
alebor ser på 
våra politis-
ka visioner. 
Därför har 
du som bor 
här just fått 
ett Dialog-
program 
från Social-
demokrater-
na i Ale. Där 
ber vi dig 

att hjälpa oss att prioritera 
och lyfta fram vilka politiska 
frågor som är viktigast för 
dig i framtiden. Hjälp oss 
att tillsammans göra Ale till 
en ännu bättre plats genom 
att fylla i och skicka in dina 
tankar och idéer till oss. 

Tillsammans bygger vi 
framtidens 
Ale. 

Paula Örn (S) 
Kommunalråd

Framtiden bygger vi tillsammans

SAAB 9-3 1,8T
BIOPOWER LINEAR SPORT-
COMBI 149 HK -07 18000 MIL, 
49 900 kr

ACC-klimatanläggning, Dragkrok, ABS, Airbag på 
förar och passagerarsidan, Sidoairbags, Elhis-
sar fram och bak, El-speglar, Servo, C-lås, Stereo 
med CD och AUX-utgång, Stolsvärme, Svart halv-
skinn, ESP, Farthållare, Färddator, Multifunktions-
ratt, LM-fälgar sommardäck, vinterdäck (dubb), 
El-stol förarplats, Komplett servicebok, Nyservad, 
Svensksåld

TEL. 0723-885297

SKEPPLANDA. I fredags var det premi-
är för Fredagsmys på Forsvallen.

Det är SBTK:s föräldraförening som 
står bakom initiativet.

Ett 40-tal ungdomar kom till klubb-
huset för att ha kul tillsammans.

Föräldraföreningen gör i samarbete med 
Vakna och ungdomsledarna i SBTK en sats-
ning som innebär öppet hus med cafeteria 
på Forsvallen tre fredagar i vår. Beroende på 
intresset kan det bli en förlängning fram till 
sommaren. I fredags skedde första mysstun-
den och responsen blev god.

– Vi vänder oss till ungdomar från årskurs 
3 upp till och med årskurs 9. Alla är välkom-
na, inte bara klubbens medlemmar. Deltagar-
na får själva vara med och utforma Fredags-
myset. Tanken är att ge barn och ungdomar 
en plats att vara på i Skepplanda, där de bara 

kan ”hänga” eller delta i de aktiviteter vi 
kommer att ha, säger Jessica Lindblad.

Många vuxna fanns på plats för att ta hand 
om besökarna och idel positiva röster hördes 
efter premiärkvällen.

– Nästa Fredagsmys är den 21 mars med 
fi lmkväll som tema, avslutar Jessica Lindblad.

JONAS ANDERSSON

Fredagsmys på Forsvallen. Ett 40-tal barn och 
ungdomar närvarade på premiärkvällen.

Fredagsmys på Forsvallen

Skriv en insändare 
och skicka den till 

perra@alekuriren.se
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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Söndagen den 9 mars

Kvinnor i Swaziland 
– hur har de det egentligen?

Ing-Marie Svenning delar sina 
erfarenheter från 

Mentor Mother-projektet 
”Siphilile”

 i Swaziland.

Kvällen inleds med en 
Afrika-inspirerad gudstjänst 
kl. 18.00 i Älvängens Blå kyrka. 

Därefter blir det kyrkfika 
och föredrag. 

Vill du vara med och sjunga 
afrikanska sånger 
på guds-tjänsten? 

Kom till kyrkan kl. 16.30 
och var med och öva.

Bildcafé med musik
Se människan!

Ett bildspel över mänskans 

många ansikten! 

Tisdagen 11 mars kl 18.30 
Nols kyrka.

Välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

mars i våra kyrkor
11.00 GUDSTJÄNST
Nödinge kyrka Åke Andreasson
 
17.00 TEMAMÄSSA ” Om Dan Anderssons diktning”
Surte Kyrka ”Något bortom bergen”. Gunnar Kampe gitarr, sång och tal.
 

Onsdagsträff 12 mars
” En helg på Svalbard”. Claes Corin och
Vladimir Masko berättar om sin resa till Svalbard strax före jul. Fika.

Alla är välkomna!

Årsmötet hölls fredagen den 21 februari 
och även i år kunde vi glädjas med att 25 
procent av våra medlemmar hörsammat 
kallelsen. Styrelsen tackar för detta! Olyck-
liga omständigheter medförde att både 
ordförande och vice ordförande inte kunde 
närvara denna dag. Vi tackar härmed Hans 
Hellman för insatsen att på kort varsel ikläda 
sig tillförordnat ordförandeskap.

Han var inte sen att framföra sitt gillande 
till alla som bidragit med att iordningställa 
lokalen som verkligen såg inbjudande ut. För 
att hedra under året bortgångna medlemmar 
tändes 9 ljus. Monica Hellman, läste en dikt 
av Stig Dagerman och en tyst minut hölls. 
Gunilla Hansson, spelade ett för tillfället 
passande musikstycke.

Inbjuden, sedan tidigare, som talare 
var Boel Holgersson som även valdes att 
leda årsmötesförhandlingarna. Vi tack-
ar dig för din insats! Något som vid fl era 
tillfällen framfördes av Boel var, hyra av 
lokaler. Något konkret av vad som med 
detta avsågs fi ck vi inte svar på. På en direkt 
fråga om möjligheter att låna lokaler i 
Medborgarkontoret, Ale Torg, lovade hon 
att återkomma.

Elisabet Dahl överlämnade blommor 
som tack för insatsen. Vi passar på att omtala 
vår uppskattning till Blomsterriket Ale Torg 
som alltid levererar så fi na blommor som ska 
delas ut till våra jubilarer. 

Mötesdeltagare  Rune Dahl 

Gunilla Hansson spelade när PRO Nödinge hade 
årsmöte.

Årsmöte hos PRO Nödinge

Jesus är ute i öknen i fyrtio dagar och fyr-
tio nätter berättar evangelierna för oss. 
Öknen är en utmärkt plats för att komma 

nära sig själv. Där fi nns nästan ingenting som 
distraherar och irriterar. Om man lämnar 
sin mobiltelefon hemma fi nns det inget som 
stör. Tror man i alla fall. När man har varit 
ute i tystnaden ett tag märker man att det 
pockar på. Någonting som gör sig gällande 
med kraft. Fast det kommer inte utifrån utan 
inifrån den inre människan. Vårt eget hjärta 
önskar tala med oss. Gud önskar tala med oss 
genom oss själva. Egentligen skulle vi inte 
bli förvånade över det. Vi är som människor 
skapade av Gud till Guds avbild. 

Gud väljer själv på vilket sätt han vill tala 
till oss. Det kan vara genom erfarenheter vi 
har med oss; människor vi mött, svårigheter 
vi gått igenom, sjukdomar vi drabbats av, 
kärlek vi fått del av, upplevelse i naturen och 
mera sådant. Det kan naturligtvis också vara 
genom bibelord vi läst och gudstjänster vi 
varit på. 

När Gud ger sig till känna kan man göra 
på två sätt: man kan antingen stanna kvar i 
tystnaden och lyssna eller fl y ifrån den. Det 
är att fl y ifrån en del av sig själv. I vår kultur 
är tystnaden sällsynt. Mina konfi rmander 
blir oroliga om de utsätts för tystnad mer än 
några minuter. Jag tror det gäller fl er än de. 
I tystnaden hör vi oss själva på ett närgånge t 
sätt. Det kan för många vara en jobbig och 
farlig upplevelse. Vi hör inte bara oss själva 

utan erfar kanske också att Gud vill säga nå-
got. Han vill att vi lämnar ytan och han låter 
oss bottna i djupet. Det djupet fi nns hos oss 
alla och nu under fastetiden vill jag uppmana 
dig att utforska djupen hos dig själv. Fasteti-
den börjar den 5/3 (som kallas Askonsdagen) 
och varar till påskafton. Öknen behöver inte 
vara långt borta. Den kan vara hemma hos 
dig själv. Sätt dig en stund varje dag i tystna-
den och var stilla inför Gud. Slå gärna upp 
din bibel och läs t. ex. Lukasevangeliet en bit 
varje dag. Bed om vad du vill med dina egna 
ord. De duger gott. Du kan också be en enkel 
bön av den heliga Birgitta: ”Herre, visa mig 
din väg och gör mig villig att vandra den”. 
Det kommer han att göra. 

Gud välsigne dig i denna fastetid!
Björn Nilsson Kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda församling 

BETRAKTELSE

Ut i öknen

Vi i pensionärsorganisa-
tionerna framförde till Ale 
kommun i KPR (Kommu-
nala pensionärsrådet) ett 
önskemål om att pensionä-
rerna i Ale kommun skulle 
erbjudas fria broddar för 
att undvika fallskador. Det 
fi nns andra kommuner 
som erbjuder det. Ett av 
våra argument var att en 
höftledsoperation inklusive 

rehabilitering kostar cirka 
800 000 kronor. Vi fi ck då 
svaret att den kostnaden 
inte belastar kommunen. Vi 
fi ck alltså inget gehör för 
vårt önskemål.

Nu läser vi i Alekuriren 
att seniorerna erbjuds att 
hämta sandsäckar som 
en del av kommunens 
äldresäkerhetsarbete för att 
förhindra halkolyckor. Jag 

tycker att det visar på en 
mycket cynisk inställning 
från Ale kommun att pen-
sionärerna ska gå omkring 
med en sandsäck och sanda 
framför sig när det är halt 
ute. Det är väl kanske ett 
sätt för kommunledningen 
att visa hur de kan förbättra 
Ale.

SPF Alebygden
Hans Åström

Sandsäckar ersätter broddar

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.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen på en 
stunds gemenskap i våra 

församlingshem!

Storcafé i Skepplanda 
församlingshem

onsdagar kl 10-12
En stunds gemenskap med  

morgonbön ,fika samt sång/musik 
eller föredrag.

12 mars - Renny Olausson  
”En vandring i Göteborg”

9 april - Karin Nilsson och  
Pär Ödberg ”Håll mitt hjärta”

14 maj - Ida Olenius - möt vår 
nya präst i Lödöse församling

 
Gemenskapsträffar
i Hålanda församlingshem 

onsdagar kl 10-12
5 mars -2 april – 7 maj

Vi sjunger, fikar och samtalar



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 5/3 kl 15, Onsdags-
träff: Hiroshima i mitt 
hjärta. Hjördis Andersson 
berättar. Onsd 5/3 kl 18:30, 
Tonår: Knytbatik. Onsd 5/3 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Sönd 9/3 
kl 11, Gudstjänst. Göran 
Andreasson. Nattvard. 
Enkelt fika. Månd 10/3 kl 
19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 12/3 kl 18:30, 
Tonår: Hemlig gäst. Onsd 
12/3 kl 19, Gemensam bön 
i Surte kyrka. Onsd 12/3 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissions-
kyrka.se har alltid ett aktuellt 
program.

Smyrnakyrkan i Älvängen
Tisd 4/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
5/3 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18, Undervisning 
om bön av samemissio-
när Gösta Bergqvist och 
Sven Silverdal. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
6/3 kl 18.15, Hobby 
(8-12 år). Fred 7/3 Café 
#GiveAndForgive. Lörd 8/3 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 9/3 kl 16, ”Med 
hjärta och själ” - tema: Krea-
tiv kyrka?! Församlingsmöte. 
Servering. Barnpassning. 
Månd 10/3 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 11/3 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/3 kl 18.30, Spårar - 
UpptävkarScout. Onsd 12/3 
kl 18.30, Tonår - Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Torsd 6/3 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 9/3 Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Nordblom. 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Älvängens 
kyrka kl 18, Temaguds-
tjänst, Afrika. Andersson. 
Se annons! Tisd 11/3 Nols 
kyrka kl 18.30, Bildcafé med 
musik ”Se människan!” Ett 
musikaliskt bildspel över 
människans många olika 
ansikten. Se annons! Onsd 
12/3 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa, Andersson. 
Onsd 12/3 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen, 
Välkommen att be för värl-
den för församlingen och för 

oss själva. Maila gärna ditt 
böneämne till ingela.e.frans-
son@svenskakyrkan.se

Nödinge församling
Sönd 9/3 kl 11, GUDS-
TJÄNST. Nödinge kyrka
Åke Andreasson. Kl 17, 
TEMAMÄSSA ” Om Dan 
Anderssons diktning” Surte 
Kyrka Gunnar Kampe gitarr, 
sång och tal. ”Något bortom 
bergen”. Tisd 11/3 kl 14, 
GUDSTJÄNST. Nödinge 
Servicehus. Reine Bäck.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 9/3 kl 10, 
Mässa L Ingvarsson. Onsd 
12/3 kl 10, Storcafé – Renny 
Olausson. Hålanda sönd 
9/3 kl 12, Gudstjänst L 
Ingvarsson. S:t Peder sönd 
9/3 kl 10, Välkomstguds-
tjänst Mässa I Olenius, V 
Wetterling. Kyrkkaffe i 
församlingshemmet. Tisd 
11/3 kl 18, Passtionsandakt 
i församlingshemmet. Fred 
14/3 kl 18.30, En fredags-
kväll i sällskap med Edith 
Piaf. Ida Andersson sång och 
Lowe Pettersson piano. Ale-
Skövde sönd 9/3, se övriga. 
Tunge sönd 9/3, se övriga.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 5/3 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 9/3 
kl 11, Gudstjänst med sång. 
Onsd 12/3 kl 19, Ekumenisk 
bön i Surte kyrka.

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

Missionskyrkan Älvängen
Sönd 9/3 kl 16 resp 18, 
”Stugmöten” Mer infor-
mation finns under veckan 
i Missionskyrkan. Månd 
10/3 kl 18.30, Scoutkväll. 
Tisd 11/3 kl 10, Tisdagsbön. 
Onsd 12/3 kl 19, Bibelstu-
dium ”Kunskap för hela 
livet” Leif Jöngren.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Valborg Jacobsen, Bohus 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Marianne Andersson, 
Hålan har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar sonen 
Åke med maka Birgitta, 
barnbarnen Annika och 
Mikael med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Sven Karlsson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 25 februari 
begravningsgudstjänst för Sven 
Karlsson, Nödinge. Offici-
ant var vik. kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Lars Blomberg. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 26 febru-
ari begravningsgudstjänst för 
Lars Blomberg, Skogstorp, 
Skepplanda. Officiant var kyr-
koherde e.m Renny Olausson.

Kerstin Nilsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 26 febru-
ari begravningsgudstjänst för 
Kerstin Nilsson, Alafors. Offi-
ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Birgitta Sahlqvist. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 27 febru-
ari begravningsgudstjänst för 
Birgitta Sahlqvist, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Margot Adolfsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 28 
februari begravningsgudstjänst 
för Margot Adolfsson, Alafors. 
Officiant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

JORDFÄSTNINGAR

Ett hjärtligt tack till alla
som deltagit och stöttat

oss i vår stora sorg efter

Linda Stadin

och gjorde begravningen
till ett ljust farväl.

"Någonstans inom oss är
vi alltid tillsammans"

Ett extra tack till Lindas
vänner för att ni finns,

släkt och vänner,
Inga-Lill Andersson,

Anders på Ale Älvdalens
Begravningsbyrå.

ADRIAN
MAMMA och PAPPA

Syskon

Vår kära
Mamma, Svärmor

Farmor, Mormor och
Gammelfarmor

Valborg

Jacobsen

* 15 februari 1923

har idag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Bohus
24 februari 2014

EIGIL och GUNNEL
Carina

Linus, Anton, Albin
Daniel

Elin
LENA och TYRONE
Linda, Niclas, Johan

Far står och väntar på 
stranden 

Ögonen lyser när Mor 
han får se 

Så stilla och varsamt 
han sträcker ut 
handen 

Så vandrar de samman, 
skiljas ej mer 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

de närmaste.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten och

Hemsjukvården, Bohus
samt avd. 7, Kungälvs
sjukhus för god och

kärleksfull omvårdnad.

Ett varmt tack till alla 
som hedrat oss med sin 
närvaro, blommor och 

gåvor till cancerfonden på

Viola Johansson
begravning 21/2. Ett stort 

tack till hemtjänst och 
hemsjukvård för all god 
hjälp samt Ale Älvdalens 

begravningsbyrå.

Karl-Ivan
med familjer

Grattis Stina!
på 7-årsdagen 10/3

önskar Pappa, Mamma, 
Awa och Vidar

Grattis vår älskade Alfred
på 7-årsdagen den 4 mars

Kramar Farmor,
Morfar & Mormor

Grattis våran Julia
på 18-årsdagen 

önskar Mormor, Morfar, 
Ebba och Malte

Stort grattis till vår
Johanna som fyller 29 år

Önskar kurrarna

GRATTIS

För alla bevis på 
varmt deltagande vid

min älskade Makas och
vår kära Mammas

Marita Larsson

bortgång, för den vackra
blomstergärden vid
hennes bår samt för
alla minnesgåvor vill

vi få framföra vårt
varma tack.

HANS
ROGER, CECILIA

med familjer

Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor

och Gammelfarmor

Marianne

Andersson

* 10 oktober 1923

har idag stilla insomnat
i sitt hem. I ljust och

tacksamt minne bevarad

Hålan, Skepplanda
28 februari 2014

ÅKE och BIRGITTA
Annika och Bernt

Hanna, Moa
Mikael och Maria

Milo
Broder med familj

Övrig släkt och vänner

Fast Dina steg har

tystnat,

finns ändå ekot kvar.

Fast Dina ögon

slocknat,

vi alla minnen har.

Vi spar dem i vårt

hjärta,

tar fram dem då och då.

Så kommer Du för

alltid,

att vara här ändå.

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 14

mars kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

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

tisdagen 11 mars.

Tack till er alla som på 
olika sätt hedrat minnet av 

vår kära mor

Kerstin Nilssons

bortgång. För närvaro 
vid begravningen, 

vackra blommor samt 
minnesgåvor vill vi 
framföra vårt varma 
tack Gunnar, Birgitta, 

Margareta, Anna-Stina m 
familjer. Ett särskilt tack 

till sångare ur Kyrkokören 
och Kammarkören VocAle
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Grattis till vår älskade
Alicia

som fyller 5 år den 8 mars. 
Önskar Mamma, Pappa, 

Melvin och Farmor

Stort Grattis till
Ingegerd & Erik Nilsson

på er 50-åriga bröllopsdag 
den 29 feb

Önskar Barn och Barnbarn
Länge leve kärleken

Vi gratulerar vår 
friidrottstjej

Filippa Blomqvist
på 8-årsdagen

Beatrice
Mormor & Morfar

Grattis goa
Gustav

på 11-årsdagen 6 mars
Kramar från Farmor & Farfar

Grattis
Emilia

på 5-årsdagen önskar
Mamma, Pappa och Nathalie

Tänk vad tiden går!
Lian Lycklund

är redan 4 år. Grattis 7/3!
Kramar Mormor

Grattis på 1-årsdagen 4/3
Ian

Önskar Mormor & Morfar

Stort grattis på 18-årsdagen
16/2 och till körkortet.
Önskar Gamlamormor, 

Mormor, Mamma, Pappa 
och dina syskon

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

Plastbåt 4-6 meter Köpes.
Gärna i lite ”gör det själv” 

skick. Med eller utan motor. 
tel. 0737-36 19 71

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum 
av intresse. Ring:
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES
Torr ved!
tel. 0722-66 77 79

SÖKES
Bostad sökes mars-september!
Tjej 32 år, veterinär, önskar 
hyra en liten stuga eller lägen-
het, gärna möblerad. Söker 
bostad p.g.a. jobb i Nödinge. 
Ordningsam, ordnad ekonomi 
och rökfri. 
tel. 0702-70 09 17

Nagelmodeller sökes 
Älvängen. Jag söker nagel-
modeller att utföra min prak-
tik på! Jag håller på att utbilda 
mig till nagelterapeut. Gelé 
200:-, förlängning 150:-, för-
stärkning 100:-. Vanlig mani-
kyr allt med valfri decor.
tel. 0725-88 58 78
Rebecka

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

Loppis i medborgarhuset, 
Alafors. Lördagen 8 mars kl 
10-15. 
Loppmarknad Alafors

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

Loppmarknad. Lördagen 12 
April kl 10-13. Skepplanda 
Bygdegård. Kaffeservering.
Pris 100kr/bord. Boka på:
tel. 0708-33 82 36
Välkomna! Skepplanda Sock-
ens Bygdegårdsförening

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

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

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

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri 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 
standar 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.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och 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, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

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

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

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

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

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

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs 
mm. i Ale med omnejd. 
Ansvarsförsäkring samt 
kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisnign, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold
Ekonomi- och
redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Karin Karlsson Nol 90 år
Vi firar Karin på hennes 
90-års dag onsdagen den 
12 mars med öppet hus 
på Gustav Larssons väg 8, 
Älvängen mellan kl 14.00–
18.00. Börje och Lars-Olof 
med familjer.

UPPVAKTNING
Vår katt Ella försvann 27 februari från 
Bergstigen/Ledetvägen i Alafors. Hon har 
inget halsband men är chippad och öronmärkt. 
Silvertabby, vit haklapp, nos och vita tassar. 
Snälla ni som bor i närheten, titta i era förråd 
och garage så hon inte är instängd.
Om någon sett henne kontakta Mikael på
tel. 0705-18 72 72

BORTSPRUNGEN

VECKA 10         NUMMER 09|30 ÖVRIGA ANNONSER



Grattis till vår älskade
Alicia

som fyller 5 år den 8 mars. 
Önskar Mamma, Pappa, 

Melvin och Farmor

Stort Grattis till
Ingegerd & Erik Nilsson

på er 50-åriga bröllopsdag 
den 29 feb

Önskar Barn och Barnbarn
Länge leve kärleken

Vi gratulerar vår 
friidrottstjej

Filippa Blomqvist
på 8-årsdagen

Beatrice
Mormor & Morfar

Grattis goa
Gustav

på 11-årsdagen 6 mars
Kramar från Farmor & Farfar

Grattis
Emilia

på 5-årsdagen önskar
Mamma, Pappa och Nathalie

Tänk vad tiden går!
Lian Lycklund

är redan 4 år. Grattis 7/3!
Kramar Mormor

Grattis på 1-årsdagen 4/3
Ian

Önskar Mormor & Morfar

Stort grattis på 18-årsdagen
16/2 och till körkortet.
Önskar Gamlamormor, 

Mormor, Mamma, Pappa 
och dina syskon

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

Plastbåt 4-6 meter Köpes.
Gärna i lite ”gör det själv” 

skick. Med eller utan motor. 
tel. 0737-36 19 71

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum 
av intresse. Ring:
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES
Torr ved!
tel. 0722-66 77 79

SÖKES
Bostad sökes mars-september!
Tjej 32 år, veterinär, önskar 
hyra en liten stuga eller lägen-
het, gärna möblerad. Söker 
bostad p.g.a. jobb i Nödinge. 
Ordningsam, ordnad ekonomi 
och rökfri. 
tel. 0702-70 09 17

Nagelmodeller sökes 
Älvängen. Jag söker nagel-
modeller att utföra min prak-
tik på! Jag håller på att utbilda 
mig till nagelterapeut. Gelé 
200:-, förlängning 150:-, för-
stärkning 100:-. Vanlig mani-
kyr allt med valfri decor.
tel. 0725-88 58 78
Rebecka

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

Loppis i medborgarhuset, 
Alafors. Lördagen 8 mars kl 
10-15. 
Loppmarknad Alafors

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

Loppmarknad. Lördagen 12 
April kl 10-13. Skepplanda 
Bygdegård. Kaffeservering.
Pris 100kr/bord. Boka på:
tel. 0708-33 82 36
Välkomna! Skepplanda Sock-
ens Bygdegårdsförening

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

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

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

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri 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 
standar 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.  
Återförsäljare för Interkakel, 
Stigs kakel & FF’s Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Kör 
lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och 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, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp 
mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

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

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

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

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

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

Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs 
mm. i Ale med omnejd. 
Ansvarsförsäkring samt 
kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisnign, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold
Ekonomi- och
redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Karin Karlsson Nol 90 år
Vi firar Karin på hennes 
90-års dag onsdagen den 
12 mars med öppet hus 
på Gustav Larssons väg 8, 
Älvängen mellan kl 14.00–
18.00. Börje och Lars-Olof 
med familjer.

UPPVAKTNING
Vår katt Ella försvann 27 februari från 
Bergstigen/Ledetvägen i Alafors. Hon har 
inget halsband men är chippad och öronmärkt. 
Silvertabby, vit haklapp, nos och vita tassar. 
Snälla ni som bor i närheten, titta i era förråd 
och garage så hon inte är instängd.
Om någon sett henne kontakta Mikael på
tel. 0705-18 72 72

BORTSPRUNGEN

VECKA 10         NUMMER 09|30 ÖVRIGA ANNONSER

��

p
y

HÄLGEKRYSSET

6 3 7
4 3 2 7 1 5 8

5 8 9

7 9 5
9 4 3 8 7

1 3 2 7 6

2 4
7 6 8 3 2
9 4

3 7 4 8
7 4 8

4 8 3 6

2 4 1
5 6 7

5 4 9

7 2
8 1

6 2 5 1 8 3

  

Gäller t o m 9/3-2014Lödöse 0520-66 00 10

VI UTÖKAR VÅRT SORTIMENT AV EKOLOGISKA VAROR I FRUKT & GRÖNTAVDELNINGEN!

Bananer Ekologiska 99990000
/kg

Gurka Ekologisk ca 375g 
99990000

/st

KOM IN 
OCH PROVA! 
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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PROVTRÄNA GRATIS

EN GÅNG/PERSON/ÅR

MEDTAG ANNONSTRÄNING
FÖR ALLA!
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299KR/MÅN
12 MÅN AG

BONUSPAKET PÅ KÖPET!

Teckna före 31 mars och få ett 
startpaket värde 3428 kr.

 Sportväska, vattenflaska,
 fem give-away-cards, 

PT-check 500 kr, respass 
samt sol & massagekort.

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

VÄSKA INGÅR!
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL!

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


