
Ale HF får ta 
ny sats i fyran

Samhällsbyggaren och arkitekten Olle Skoglund är överens med Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) om hur och var Surte bör koncentrera sin byggnation. Det finns nya planer för de gamla silorna...
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Överens om planer i Surte
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Säkra siffror till fast pris!

Det nya partiet 
har redan lyckats
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Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se

Handbrandsläckare 

249:- 
Pulver, 6 kg Ord pris 379:-

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Sommarjobb 
till alla  

ungdomar!

Förr: 256.400:- Nu: 199.900:-  

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

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Förr: 256.400:- Nu: 199.900:-  

SPARA 
56.500:-

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

HONDA CIVIC Lifestyle
2.2 Diesel, 150 HK – 350Nm

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

varje dag
matglädje

Gäller 12/3–16/3

PAPRIKA
Klass 1. Gäller gul, grön och röd.

Max 1 kg per kund. 

/kg

Sätt färg på 

din måltid!

Fredag
14 mars

Knallarna 
kommer!

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



Ska Göteborgsregio-
nen, Västsverige och 
inte minst Göteborg 

fortsätta utvecklas är en rejäl 
satsning på infrastrukturen 
i och runt staden ett måste. 
Västsvenska paketet som 
staten medfi nansierar till 17 
miljarder är av helt avgöran-
de betydelse. Finansieringen 
av detta gigantiska projekt 
riskerar att skjutas i sank när 
göteborgarna ska folkom-
rösta om trängselskatten 
i höst. Ett nej innebär 
att varje enskild del i det 
västsvenska paketet istället 
kommer att prövas separat 
och då ställas mot alla övriga 
önskemål om infrastruktur-
projekt i landets tillväxtregi-
oner. Det blir då ingen hel-
het och heller inga garantier 
om när infrastrukturen i 
Göteborg kan vara klar. 
Framtidsutsikterna för att 
etablera i landets näst största 
stad blir diffusa. Tillväxten 
av nya företag kommer att 
utebli och expansionen av 
de befi ntliga lär hämmas 
betänkligt. Det ligger lite 
i potten när den populis-
tiska folkomröstningen ska 
äga rum. Detta bekräftade 
fi nansminister Anders Borg 
när han gästade ett semina-
rium i Göteborg.

Som medlem i Väst-
svenska Handelskammaren 
hade jag möjlighet att lyssna 
till den numera välpolerade 
moderaten utan hästsvans 

och utan politiskt tyckande 
kan jag bara hålla med om 
att vi måste se satsningarna 
på infrastrukturen i Göte-
borg med lite större ögon. 
Det gäller även vi som bor 
och verkar i Ale. Om Gö-
teborg och näringslivet där 
tappar fart kommer det att 
spilla över på oss. Det blir 
en negativ spiral. På samma 
sätt som det kommer att 
skvätta positiva effekter om 
tillväxten och expansionen 
av staden fortsätter och allra 
helst ökar i tempo. Därför 
är folkomröstningen viktig 
att diskutera även för oss. 
Den tillfälliga trängselskat-
ten under utbyggnaden är 
en investering i vår gemen-
samma framtid.

För övrigt passade Borg 
på att försvara regeringens 
nya strategi att minska bi-
dragen och delvis avbryta 
”skattesänkarpolitiken”. Det 
som var anmärkningsvärt 
var att han motiverade det 
genom att hänvisa till den 
80-talets fi nansminister, so-
cialdemokraten Kjell-Olof 
Feldt. ”Han har lärt oss att 
spara i goda tider för att 
kunna stimulera när det 
åter blir tufft och låg-
konjunkturen hotar runt 
hörnet” sa Borg.

Veckans snackis 
blev självklart Socialde-
mokraternas utbrytare 
Tyrone Hansson och 
Rolf Engström som 

bildat eget parti, Framtid i 
Ale. Nu berättar de varför 
och vilka målen är. Den 
politiska pajkastningen har 
tröttat ut dem, nu vill de 
skapa samsyn och en bred 
politisk samverkan. Det är 
en ambitiös målsättning, 
men faktum är att det redan 
talas mer samverkan i Ale 
än på länge. Fast det är en 
självklar effekt av att alla är i 
behov av varandra. En stark 
majoritet för Socialdemo-
kraterna eller Moderaterna 
främjar knappast dialogen 
partierna emellan. Frågan 
är också hur villiga S är att 
samverka med Framtid i Ale 
efter den kritik som riktas 
mot ledarskapet i det röda 
arbetarpartiet?

Viktigt att rösta ja

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 11         NUMMER 10|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

perra@alekuriren.se 0704-92 35 07

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

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Både färdigsytt, metervara och inredning

GARDINSTÄNGER  

99:- FLEECE 65:- /m

BARNTRIKÅ 120:-/m

Vårens nyheter har kikat in!

NU VÄNDER 
VI BLAD!

Din lokala
mack!

MÅNDAG 17 MARS
ALEVÄGEN I NOL

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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.

ROMSOK 400 kr inkl. moms/hjul*

 BROMSKLOSSAR  
Utan handbroms  400 kr inkl. moms per axel  
Med handbroms  600 kr inkl. moms per axel*
 BROMSKLOSSAR & SKIVOR 
Utan handbroms  600 kr inkl. moms per axel*

     Med handbroms  800 kr inkl. moms per axel* 

DÄCKSKIFTE ENDAST 150 KR

BASSERVICE ENDAST 990 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja och oljefilter från Mann ingår.

KAMPANJ!

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

NYTT TAK

ARBETSDAG 
LÖRDAG 5 APRIL 

KL 9.00

JUST NU 
SAMLAR VI IN 

RIS TILL 
PÅSKBRASAN 

PÅ FORSVALLEN!

Årets händelse för företagare i Ale:

TO R S DAG  
24 APRILGalakväll

Fantastisk mat, spännande prisut- 
delningar och grym underhållning.

Spara datumet – mer info kommer på 
www.ale.se
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Äntligen premiär!

Varmt välkomna!

LÖRDAG
22 MARS
KL 12.00
VÄLKOMMEN TILL EN HELT NY

OCH TOPPMODERN RESTAURANG
på Handelsplats Älvängen med ett unikt 
kök som garanterar en matupplevelse.

MR  JohanssonsRESTAURANG

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

TAKE AWAY BESTÄLL 0303-74 62 05

MÅN-FRE KL 11.00-15.00

DAGENS LUNCH

TAKE AWAY 0303-74 62 05, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

SKEPPLANDA. Trots att 
det råder parkeringsför-
bud står det bilar över 
allt.

Den otillåtna parke-
ringen vid Skepplanda 
simhall har eskalerat.

Nu tänker Ale kom-
mun bötfälla bilisterna.

Trafi ken på Odalvägen fram 
till Skepplanda simhall har 
varit ett stort problem under 
många år. Trots protester 
och upprörda röster på fl e-
ra ortsutvecklingsmöten har 
åtgärderna lyst med sin från-
varo. Från kommunens sida 
har det under fl era år rått en 
total handlingsförlamning 
och nu har skepplandaborna 
tröttnat.

– Vi förstår inte vad som 
är problemet. Det är ju bara 
att bötfälla lagförbrytarna. 
Varför ska det vara tillåtet 
att parkera som man vill 
här? Inte nog med att folk 
parkerar på lekplatser och 
förbjuden mark, de förstör 
gräsytorna och utgör en fara 
för barnen i området. Snart 
får vi ta saken i egna händer 
och då blir det inte roligt att 
ha sin bil parkerad här, säger 
en ortsbo med svart blick.

Det är lätt att förstå upp-
rördheten. Vid Skepplanda 
simhall har det aldrig varit 
tillåtet att parkera, men i 
samband med att Skeppet 
som den tidigare fritidsgår-
den kallades bredvid sim-
hallen revs blev den fria 
ytan plötsligt en spontan 
parkering. Ale kommun har 
försökt hindra beteendet ge-
nom skyltning och betong-
bommar. 

– Det har inte hjälpt, då-
rarna har tagit sig förbi dem 
och verkar ha tappat förstån-
det i samma stund som de 
har bestämt sig för att åka 
till simhallen. Att parkera på 
förbjuden plats och dessut-
om orsaka skada på annans 
egendom innebär normalt 
stränga böter, men inte här. 
Ale kommun verkar inte bry 
sig för fem öre, säger ett an-
nat vittne.

Irriterade ortsbor
Redaktionen har träffat 
många irriterade ortsbor och 
det mest målande exemplet 
är när en dam körde runt ett 
av betonghindrena och fast-
nade i leran.

– Hon ville nog ha hjälp, 
men jag tittade bara på hen-
ne och frågade om hon kör 
bil på sin egen gräsmatta 
hemma också?

Torbjörn Andersson, ga-
tuchef i Ale kommun, menar 

att problemet växt under en 
längre tid och att det först nu 
blivit akut.

– Vi har jobbat med en 
trafi kutredning för att hitta 
en långsiktig lösning. Den 
är nu klar och föreslår att 
vi breddar vägen från Al-
botorget och rakt upp mot 
panncentralen. Det betyder 
att trafi ken inte kommer att 
ledas fram via Odalvägen. 
Vidare föreslår vi att det an-
läggs en riktig parkerings-
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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SURTE. Planerna på att 
bygga lägenheter i glas-
brukets gamla betongsi-
lor har han skrotat. 

Nu har samhällsen-
tusiasten och arkitek-
ten Olle Skoglund nya 
idéer för norra Surte, 
ett bostadsprojekt som 
fått gehör hos Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt. 

Betongen ska rivas 
och en grönskande bo-
endemiljö ska få återse 
sina forna glansdagar. 

Han är inte vilken visionär 
som helst. Han är Surtes vi-
sionär, som med papper och 
penna och stor noggrannhet 
ständigt skissar på ortens 
framtid. 

Många satte nog efter-
middagskaffet i vrångstru-
pen när den 75-årige arki-
tekten för något år sedan 
gick ut i pressen och berätta-
de om sina häpnadsväckande 
planer för glasbrukets gamla 
silor. Han hade då en tanke 
om att bygga om dem till 74 
klotrunda lägenheter.  

Den idén är nu skro-
tad och istället har ett nytt 
bostadsområde vid namn 
Borgen vuxit fram på Olles 

Skoglunds skisspapper. Sam-
tidigt mals de intilliggande 
cementsilorna ner och bildar 
grunden till ett parkerings-
däck. 

Hans entusiasm går inte 
att ta miste på när han med 
lätta steg promenerar på as-
faltsvägen nedanför de 40 
meter höga betongkolosser-
na och med yviga rörelser 
försöker visualisera hur han 
tänkt sig. 

Borgen kommer att utgö-

ras av tre fl erbostadshus om 
åtta, nio och tio våningar, 
förlagda i slänten upp mot 
Surteskolan, där Skolberget 
skyddar mot nordliga vindar. 
Sammanlagt handlar det om 
102 lägenheter med inglasa-
de balkonger, men inte vilka 
som helst.

– De ska vara cylinderfor-
made för att imitera de gam-
la silorna. Tanken är att de 
ska skapa ett nytt landmärke 
med inspiration från Surtes 

historia och de kommer att 
synas ända borta från Hi-
singen, säger Olle. 

På området planerar han 
även att anlägga en inglasad 
vinterträdgård, som ska ut-
göra en mötesplats för såväl 
vardagsaktiviteter som födel-
sedagsfester. 

Den andra delen av om-
rådet består av åtta stadsrad-
hus. 

Infarten till området går 
via Skolstigen och samtidigt 
bygger man en smitväg upp 

till skolan. På så sätt separe-
ras skolbarnen från den trafi -
kerade vägen. 

Betongsilorna försvinner 
och ett nytt grönare, vackra-
re och tryggare område kan 
växa fram. Olle Skoglund 
gläds också över renässansen 
för en historisk triangel. 

– Gammeltriangeln med 
stenkyrkan från 1912, kyrko-
gården från 1905 och Sibiri-
en, bostadslängan från Lilje-
dals glasbruk, får tillbaka den 
ursprungliga miljön som var 

innan 1948. Det blir ett him-
melskt lyft!

Han menar att de välpla-
nerade promenadvägarna, 
som förstördes när bruket 
byggdes, kan få återse dagens 
ljus. 

Gräddhyllan
Ett samarbetsavtal med 
PEAB är redan klart och 
även Jan A Pressfeldt anser 
att platsen är optimal och 
ställer sig bakom Skoglunds 
idé.

– Det fi nns få ytor att 
bygga på i Surte och med 
närhet till både centrum och 
pendeltåg är detta ett av de 
absolut bästa lägen, som vi 
dessutom snabbt kan få till-
gång till.Dessutom vill ing-
en ha de gamla silorna kvar, 
som skymmer utsikten och 
drar ner värdet på närlig-
gande bostäder. Här slår vi 
två fl ugor i en smäll genom 
att både städa upp det här 
fula området och samtidigt 
får möjlighet att bygga fl er 
bostäder. Nästa steg blir att 
driva igenom planändringar-
na och om allt går vägen kan 
man börja bygga om ett år. 

Han poängterar också att 
man på ett tydligt sätt sepa-
rerar industriområdet vid 
Surte Åkeri från bostadsom-
rådet.

Olle Skoglunds idéer 
stäcker sig in i evigheten 
och sammanlagt har sex bo-
stadsprojekt fått gehör hos 
Pressfeldt som bedömer dem 
rimliga att släppa igenom 
politiskt för handläggning 
som detaljplanärende. 

Ett annat område ligger i 
slänten på väg upp till fågel-
dammarna, längs Herrgårds-
vägen och det gör verkligen 
skäl för namnet; Gräddhyl-
lan. 

– Det är 20 lägenheter i 
terrasshus om fem plan med 
en vidunderlig utsikt över 
Göta älv, säger visionären 
Skoglund och blickar ut över 
sitt Surte.

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

– Skoglunds idéer kan bli verklighet
Tummen upp för Surte!

Tumme upp! Olle Skoglunds planer för glasbrukets gamla silor är att de mals ner till parkerings-
däck för boende i det planerade bostadsområdet Borgen nedanför Skolberget. Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Jan A Pressfeldt ställer sig positiv till hela sex av Skoglunds byggprojekt. 

Skiss över bostadsområdet Borgen nedanför Skolberget där planen är tre flerbostadshus i 8, 9 och 10 våningar samt 8 stadsradhus. 

Gräddhyllan, 20 lägenheter i terrasshus på höjden i Surte.
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På gång

Aktiviteter i mars för företagare 
och entreprenörer i Ale

Parkering vid simhallen i Skepplanda

Kom med på föreningsledda 

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 Mars

25
TISDAG

 

svara på dina frågor om att driva och starta företag.

Plats: Glasbruksmuséet i Surte
Tid: 17.30-20.00
Anmälan: info@webfabale.se  
OBS: Begränsat antal platser!

Mars

29
LÖRDAG

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

Äntligen tant!

Mars

19
ONSDAG  

Skepplanda bibliotek 19.00. Entré/fika 40 
kr. Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Studie-
förbundet Vuxenskolan och Ale kommun.

Safari, skola och barnhem i Kenya

Mars

25
TISDAG Larmet. Surte bibliotek. kl. 19.00

Fritt inträde för medlemmar i Surte-Bohus 
Kultur- och biblioteksförening. Entré/fika  
icke medlem: 40 kr. Arr. Ale kommun och 
Surte-Bohus kultur- och biblioteksförening
 

Larmet spelar på Surte bibliotek

April

24
TORSDAG

 
inspirera fler att göra mer.

Plats: Glasbruksmuséet i Surte
Tid: 12.00-13.30.  Vi bjuder på lunch!
Anmälan: info@webfabale.se

Ida Backlund -   
Grundare av Rapunzel of Sweden

Inspirationsföreläsning med Jarno 
Vanhatapio. Grundare av Nelly.com

All parkering till simhallen i Skepplanda ska ske på 

Röstmottagning på valdagen 

korrekt.

Förtidsröstning 

röstningslokaler och öppettider. Vi söker dig som 

Intresseanmälan 

Hålanda  
Start  

Ryd  
Start  

Älvängen  
Start

Start

Alafors  
Start

Start

Nödinge 
Start

Start

Bohus  

Fredagsvandringar  

 
 

Ale bibliotek, Nödinge  kl. 13.00 Inträde med fika 100 kr.  
Biljetter säljs från fredag 7 mars.
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Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, 
Mölndal, Kållered, Kungsbacka, Åsa
www.evidensia.se

Har din hund & katt tandsten? Välkommen 
för en fri undersökning av mun och tandstatus. 

7 april mellan kl. 17-20

TANDKVÄLL

20% rabatt
på alla tandprodukter 
t ex. Bucadog, Hills tandfoder 
och Royal Tandfoder.

I samband med 
detta lämnar vi

SURTE. Onsdagen den 
19 mars föreläser Stina 
Gidöf i Älvängens ak-
tivitetshus om att leva 
med någon som lever 
med Downs Syndrom.

Temat för kvällen är 
”Ale för alla”, som också 
är namnet på kommu-
nens funktionshinder-
politiska plan. 

Fredagen den 21 mars upp-
märksammas Internationella 
Downs Syndromdagen. I 
Ale ordnas därför en före-
läsnings- och diskussions-
kväll onsdagen den 19 mars 
i Älvängens aktivitetshus. 
Dörren står öppen för alla; 
barn såväl som vuxna med 
Downs Syndrom och deras 
anhöriga, chefer inom funk-
tionshinder, lärare och andra 
intresserade.

– Jag har även bjudit in lo-
kala politiker och hoppas att 
de har möjlighet att närvara, 
säger föreläsaren Stina Gid-
löf från Surte.

Hon är själv mamma till 
sjuåriga Tea med Downs 
Syndrom och sedan ungefär 

två år tillbaka åker hon runt 
och föreläser i hela landet 
om hur det är att leva med 
ett annorlunda barn. 

Den här föreläsningen 
skiljer sig från de hon brukar 
hålla eftersom den tar sin ut-
gångspunkt i Ale kommuns 
funktionshinderpolitiska 
plan.

– Jag kommer att välja ut 
vissa delar och reda ut vad de 
står. Hur ser Ales vision ut 
när det kommer till personer 
med funktionsnedsättning. 
Efter föreläsningen kommer 
vi att ha en diskussion om 
hur kommunens vision täck-
er in de bitar som vi tycker 
är väsentliga. Vad är önskvärt 
och vad kan man få stöttning 
med. 

Spindeln i nätet
Utifrån både egna och an-
dras erfarenheter vet Stina 
Gidlöf att det kan vara svårt 
att veta vilken hjälp som 
fi nns att få.

– Jag har själv känt att man 
saknar någon form av samlad 
information om vad man har 
rätt till, handfast hjälp i var-
dagen. Som förälder till ett 

barn med funktionshinder 
blir man ofta själv spindeln 
i nätet och det fi nns många 
luddiga mellanlägen att reda 
ut.

Föreläsningen arrangeras 
i samverkan med anhörigstö-
det i Ale kommun och anhö-
rigkonsulenten Ann-Marie 
Thunberg är mycket positiv 
till initiativet. 

– Jag springer på alla bol-
lar och genom att uppmärk-
samma olika temadagar får vi 
möjlighet att nå ut till ännu 
fl er. Ofta handlar det inte om 
dyra insatser utan mer om att 
förändra ett synsätt. 

  Stina Gidlöf hoppas på 
många besökare på föreläs-
ningen den 19 mars.

– Jag hoppas framför allt 
på att det blir en blandad 
grupp så att det blir en bra 
diskussion utifrån många oli-
ka perspektiv. 

JOHANNA ROOS

Anhörigkonsulenten Ann-Marie Thunberg och föreläsaren Stina Gidlöf förbereder inför Internatio-
nella Downs Syndromdagen.

– Hur stämmer ”Ale för alla” med verkligheten?

Downs Syndrom 
uppmärksammas

FO
TO

: J
O

H
A
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N

A
 R

O
O

S

DOWNS SYNDROM

drom en utvecklingsstörning 
som beror på att man föds 
med tre kromosomer av 
nummer 21 istället för två.

med Downs syndrom varje 
år.

man vet att sannolikheten 
ökar i takt med mammans 
ålder.

i kroppen brukar påverkas 
och medicinska besvär 
kan vara hjärtfel, infek-
tionskänslighet, synfel och 
hörselnedsättning

drom har ofta ett speciellt 
utseende med platt mell-
anansikte, liten näsa och 
snedställda ögonspringor.

kärlek och ömhet påverkas 
inte av utvecklingsstör-
ningen.

att läsa och skriva samt i 
vuxen ålder klara av att ha 
ett lättare arbete och sköta 
de vanligaste hushållssyss-
lorna.

Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Endast 4 st platser kvar 
i möblerat kontorslandskap!

PASSA PÅ!

  MÖBLER

 BREDBAND

 KONFERENSRUM

 KÖK

  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

Förutom att göra nya affärer och  
få trevliga arbetskamrater så  
ingår dessutom:

Endast 

750:-/mån  

de 6 första 
månaderna
om du tecknar dig innan 31/3

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

I FRAMTIDENS ALE
HAR ALLA 
UNGDOMAR 
SOMMARJOBB

Paula 
Örn

Kristina 
Raad

Thomas 
Hermansson
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på att det blir en blandad 
grupp så att det blir en bra 
diskussion utifrån många oli-
ka perspektiv. 

JOHANNA ROOS

Anhörigkonsulenten Ann-Marie Thunberg och föreläsaren Stina Gidlöf förbereder inför Internatio-
nella Downs Syndromdagen.

– Hur stämmer ”Ale för alla” med verkligheten?

Downs Syndrom 
uppmärksammas
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DOWNS SYNDROM

drom en utvecklingsstörning 
som beror på att man föds 
med tre kromosomer av 
nummer 21 istället för två.

med Downs syndrom varje 
år.

man vet att sannolikheten 
ökar i takt med mammans 
ålder.

i kroppen brukar påverkas 
och medicinska besvär 
kan vara hjärtfel, infek-
tionskänslighet, synfel och 
hörselnedsättning
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utseende med platt mell-
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vuxen ålder klara av att ha 
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Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Bilden i annonsen är från ett annat kontor.

Endast 4 st platser kvar 
i möblerat kontorslandskap!

PASSA PÅ!

  MÖBLER

 BREDBAND

 KONFERENSRUM

 KÖK

  GÅNGAVSTÅND 
TILL PENDEL & GYM

Flytta in till oss  
på trivsamma  
Nol Företagscenter!

Förutom att göra nya affärer och  
få trevliga arbetskamrater så  
ingår dessutom:

Endast 

750:-/mån  

de 6 första 
månaderna
om du tecknar dig innan 31/3

Därefter 1000:-/mån  

(Priserna är exkl. moms)

I FRAMTIDENS ALE
HAR ALLA 
UNGDOMAR 
SOMMARJOBB

Paula 
Örn

Kristina 
Raad

Thomas 
Hermansson

LÖDÖSE. I dagarna ska hockeyklub-
ben LN70 slutförhandla med Lilla 
Edet kommun om hur Lödöseborg 
bäst kan skötas.

I vår ska fastighetsägaren Leifab 
renovera omklädningsrum och slut-
föra de återstående arbetena inne i 
ishallen.

– Det skjuder av liv och vi är väldigt 
optimistiska för framtiden, säger Lars 
Kreijser, ordförande i LN70.

Leifab tog formellt över som ägare till Lödö-
seborg vid årsskiftet. Kultur- och fritidsför-
valtningen hyr ishallen som LN70 dispone-
rar och tar ett ansvar för.

– Exakt hur vårt uppdrag ska se ut fram 
över har vi inte kommit överens om än, men 
vi är nära ett avtal. Dialogen med kommu-
nens företrädare är positiv och i dagarna 
ska vi träffa representanter från Leifab för 
att diskutera behoven av renovering. Det är 
främst omklädningsrummen som måste åt-
gärdas samt en del saker inne i hallen. Vidare 
hade vi gärna sett en lösning för att få in ca-
feterian i hallen, säger Lars Kreijser.

Lokaltidningen hälsar på när klubben ar-
rangerar ett poolspel för U10. Det skulle va-
rit fyra lag, men Vänersborg fick dra sig ur på 
grund av sjukdomar.

– Antalet aktiva barn har sjunkit på senare 
år och vi är många småklubbar som brottas 
med samma problem. Få har dock så bra för-
utsättningar som vi i LN70. Vi har nästan 
obegränsat med istid, men hade gärna haft 
fler barn i hallen, säger Daniel Claesson, 
ledare för klubbens U10-lag.

LN70 har förutom skridskoskolan för ny-
börjare fyra lag i spel. Hockeyskolan (7-8 år), 
U10, juniorlag och ett seniorlag. 

– Vi får vara glada för det vi har. Det har 
inte varit lätt när ungarna har fått duscha 
hemma. Förhoppningsvis blir det bättre till 
nästa säsong, säger Daniel Claesson som fick 
se sitt lag besegra både Grästorp och Troll-
hättan.

Årets säsong 
sträcker sig till 31 
mars, sen väntar 
renoveringar.

– Vårt mål är 
att kunna ha is till 
september. A-la-
get behöver det 
för att slippa ställa 
in matcher, menar 
Lars Kreijser som 
hoppas att fler 
barn söker sig till 
Lödöseborg.

– Det är en helt suverän hall och även för 
barn från Ale är den lätt att nå. Det är ju inte 
klokt att föräldrar kör barnen till Kungälv 
och Göteborg när Lödöseborg finns så nära. 
Har man inte åkt förut så finns det skridskor 
att låna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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En ishall med 
plats för f ler

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 19 mars 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.
följande ärenden:

 Verksamhetsövergångar för lönehan-
tering, ekonomiadministration, upp- 
handling och IT-drift till SOLTAK AB.

 Årsredovisning 2013 för 
Lilla Edets kommun.

 Samverkan i gemensam överförmyndar-
nämnd för överförmyndarfrågor.

Bert Åkesson         Maria Olegård
ordförande         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning 
och handlingar finns att läsa på kommun-
kontorets kansliavdelning, kommunens 
webbplats och på biblioteket i Lilla Edet 
fr.o.m. den 12 mars 2014.

VÅRA ÄLDRE FÖREBILDER… 
…de äldres situation måste upp på dagordningen. Inte 

minst när kroppen sviker utan också när det handlar 
om aktiviteter och trygghet. Det borde inte vara svårt 

eftersom det handlar om våra förebilder. 

FÖRETAGANDET…
…ett förbättrat företagsklimat ställer nya krav på 

kommunen. Nu handlar det om att fullfölja och låta 
dialogen leda till nya företag, växande företag med 
rekryteringsbehov. Där kommunens inställning är:  

hur kan vi hjälpa dig att lyckas? 

BOSTÄDER…
…vi behöver en mångfald i byggandet, inte minst  

hyreslägenheter. Våra unga bor hemma historiskt länge.

BARN OCH UNGA…
…med skolan som tyngdpunkt. Långsiktig samverkan 

som överlever valnatten krävs.

FRAMTID I ALE
Vi konstaterar att partipolitiken inte levererar de 

förutsättningar våra barn behöver! Vi går till val på 
mindre partifärg och mer samverkan. Vi är övertygade 

om att ingen politiker eller parti har svaren på Ales 
utmaningar - men tillsammans kan vi leverera svaren! 

Alla idéer tas tillvara oavsett bakgrund.

www.framtidiale.se

Målen når vi genom 

SAMVERKAN, 
UTVECKLING 

OCH ANSVAR.

Lödöseborg ägs numera av Leifab och kultur- och fritidsförvaltningen är hyresgäst. Kommunen å 
sin sida samarbetar med LN70 som kommer att vara en aktiv part i driften av hallen.

Daniel Claesson är engagerad ledare för LN70 
U-10 som i helgen besegrade Grästorp med 2-1 
och Trollhättan med 8-1.
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SKEPPLANDA. Plane-
ringen är i full gång och 
pusselbitarna börjar 
så sakteliga att falla på 
plats.

Den 17 maj fi rar 
Albotorget sitt 40-årsju-
bileum.

– Vi ser fram emot en 
festlig familjedag, säger 
Jan Svanström i Skepp-
landaföreningen.

Det är Skepplandaförening-
en som kommer att ansvara 
för planeringen och genom-
förandet av Skepplandada-
gen den 17 maj.

– Tanken slog oss redan 
förra året att vi skulle göra 
något speciellt för att upp-
märksamma 40-årsfi randet 
av Albotorget. Vi hade ett 
möte med kommunens le-
dande politiker, som var 
nyfi kna på våra idéer. De 
uppmanade oss att starta en 
förening vilken blev verklig-
het i höstas, berättar Jonas 
Molin, ägare till Café Mo-
lin och tillika ordförande i 

Skepplandaföreningen.
Skepplandaföreningens 

syfte är att främja en posi-
tiv utveckling av Skepplan-
datrakten. Nu ligger emel-
lertid allt fokus på att få till 
stånd en jubileumsdag av 
bästa märke.

Fler partners
– Vi försöker få med fl er 
partners, så många företag 
och föreningar som möjligt 
som har anknytning till vår 
bygd, att vilja vara med och 
engagera sig i jubileet. De 
som vill vara med är hjärtligt 
välkomna att höra av sig till 
oss innan den 16 april då vi 
ska gå vidare och fastställa 
programmet, säger Kent 
Carlsson som har erfaren-
het från tidigare arrange-
mang.

– Senast gången som vi ar-
rangerade Skepplandadagen 
var för fyra-fem år sedan. 
Det kom cirka 500 personer 
och förhoppningsvis kom-
mer det ännu fl er den här 
gången, säger Kent.

Skepplandaföreningen 
går i väntans tider vad det 
gäller kommunens besked 
om en scen på torget mel-
lan församlingshemmet och 

vårdcentralen. Här är det 
tänkt att diverse uppträdan-
den ska ske under jubileums-
dagen.

– Vi har redan gjort klart 
med Larmet, PROkulele och 
Stuffa-Stig. Ytterligare mu-
sikunderhållning är att vän-
ta, säger Jan Svanström.

– Dessutom har Albosko-
lan deklarerat att man kom-
mer att förlägga sin vårfest 
samma dag som Skepplan-
dadagen infaller. Det är jät-
tepositivt!

Utställning
På biblioteket ska det bli en 
utställning med bilder från 
svunna tider varför arrang-
ören eftersöker fotografi er 
eller annat material som kan 
vara av intresse för allmän-
heten.

– Vi har många idéer om 
hur den här dagen ska kun-
na genomföras. I slutet av 
april ska programmet vara 
klart. Nämnas bör också att 
det inte bara är Albotorget 
som fi rar 40 år utan även 
Ale kommun. Det ska na-
turligtvis uppmärksammas 
på något sätt, avslutar Jonas 
Molin.

– Albotorgets 40 år ska fi ras

Planerar för fi rande
i Skepplanda

 Kent Carlsson, Jonas Molin och Jan Svanström i Skepplandaföreningen planerar som bäst för 
 Albotorgets 40-årsfirande som äger rum lördagen den 17 maj. Mellan församlingshemmet och 
 vårdcentralen ska det byggas en scen. 

Vill du veta vad
din bostad är värd?

 

I SAMARBETE MED 

 

ALE  WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Barnkullen är ett föräldrakooperativ i Hålanda, Ale kommun, med målsättningen att 
skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden. Barnkullen 
öppnade i augusti 2007. Förskolans läge mitt i naturen erbjuder en stimulerande 
miljö med varierad pedagogisk verksamhet. Genom fri lek och allsidig pedagogik ska 
varje barn ges förutsättningar till självkännedom, begreppsbildning, problem- och 

Förskolelärare/lärare mot de tidiga åren
Arbetsuppgifter Vårt mål är skapa en trygg och harmonisk barngrupp utifrån gällande 
styrdokument. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande, 
reflektion och uppföljning enligt Läroplan för förskolan, reviderad 2010. 

Kvalifikationer Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet utifrån skollagen 
och den reviderade läroplanen.

Vi vill att du:

 har godkänd förskollärarutbildning, eller liknande, för att arbeta i förskolan

 har god kunskap om målen i förskolans läroplan och förmåga att omvandla dem till 
praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande för barnen 

 är ansvarsfull och kan vara en god förebild 

 kan skapa trygghet och förtroende till såväl barn, föräldrar som kollegor

 är engagerad i det pedagogiska arbetet

 har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor

Vi erbjuder dig: engagerade och idérika kollegor, bra personalförmåner, stort inflytande, 
individuellt anpassad lön, engagerade föräldrar 

Hålanda förskola Barnkullen bedrivs som en ekonomisk förening och vi följer gällande 
kollektivavtal. Goda kommunikationsmöjligheter finns.

För mer information: www.barnkullen.se

Varaktighet: Tillsvidare

Kontaktpersoner: Pernilla Olsson, 0520-668365, pernilla@barnkullen.se, Förskolechef

Ansökan: Sista ansökningsdag 4/4 2014 / tillträde snarast
Ange referensnummer: Förskolelärare
Vi tar emot ansökan via epost: pernilla@barnkulllen.se eller per post.

Arbetsgivare: 
HÅLANDA FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING
LÅNGETORP 160, 44696 HÅLANDA
Tel: 0520-668365
E-post: pernilla@barnkullen.se

Besöksadress 
LÅNGETORP 160
HÅLANDA

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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www.aleel.se

Abonnemang Fast avgift

16 A lägenhet 120 kr/mån

16 A 241 kr/mån

20 A 300 kr/mån

25 A 377 kr/mån

Justering av elnätsavgifter
Från och med 1 april justeras de fasta elnätsavgifterna 
för lågspänningskunder 16-200 A. Den rörliga 
elnätsavgiften på 20,25 öre/kWh berörs ej.

För 95 % av kunderna (16-25 A) innebär justeringen:

Priserna ovan är inkl. moms.

För ytterligare information besök vår hemsida 

www.aleel.se/elnatsavgifter  
eller kontakta oss på telefon 0303-33 24 00. 

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

Gilla oss på  
Facebook

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!

Rymlig och välplanerad 
familjevilla!

Välkommen till denna stora och rymliga villa i centrala Skepplanda! Här bor du med 
absolut bästa läget längst ner på lugn återvändsgata. Huset är mycket välskött men 
lämnar ändå utrymme för egen prägel. Takad altan och stenlagd uteplats. Carport och 
garage. Välkommen på visning! 162 kvm. 

Pris 1.950.000:- som utgångspris.
Visas 16/3. 
Adress Vattenvägen 9.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Gedigen och välhållen villa!

Välkommen till denna gedigna tegelvilla 
med utmärkt planlösning i populära 
Älvängen! Här är mycket gjort såsom nyare tak, fönster och bergvärme - men huest 
lämnar ändå utrymme för egen prägel. Hel källare med gott om utrymme för förvaring 
och hobby. Fin tomt i härligt västerläge. Välkommen på visning!  110+110 kvm.. 

Pris 2.095.000:- som utgångspris.
Visas 16/3. 
Adress Olof Persvägen  7.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Skepplan
da

Älvä
ngen

GRÖNNÄS. Grönnäs Kök 
& Bar öppnade för ett år 
sedan.

Som en del i jubi-
leumsfi randet arrang-
eras en rockkväll nästa 
lördag.

Backlights garanterar 
fullt ös.

Razvan Ionescu, eller Ras-
mus som han kallas, tog över 
restaurangen i Grönnäs förra 
hösten. Både verksamheten 
och lokalen var nedgången. 
En rejäl investering var nöd-
vändig för att få fart på rörel-
sen. I mars 2013 slog Grön-
näs Kök & Bar upp dörrarna.

– Vi har haft en väldigt 
positiv utveckling. Det har 
gått från 60 lunchgäster till 
cirka 150 i genomsnitt, be-
rättar Rasmus för lokaltid-
ningen.

– Det är hårt arbete som 
gäller, det fi nns inga genvä-

gar till framgång i den här 
branschen. Du måste levere-
ra på topp varje dag, annars 
väljer kunderna något annat 
matställe.

1-årsjubileet tänker Ras-
mus inte låta gå obemärkt 
förbi. Nästa lördag kommer 
Backlights, bestående av Se-
bastian Nordgren, Emil 

Carlsson, Fredrik Milder 
och Jesper Olsson, att bjuda 
på en fartfylld rockkväll.

– Vi hade ett liknande ar-
rangemang i höstas och det 
blev succé. Vi hoppas på en 
fullsatt restaurang den här 
gången också.

JONAS ANDERSSON

Backlights uppträder på rockkvällen i Grönnäs nästa lördag, 22 mars.

Razvan Ionescu, ägare till Grönnäs Kök & Bar.

Rockkväll i Grönnäs
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu pågår försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bo bekvämt 
med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge – och möjlighet att 
påverka pris och månadsavgift. Välj bland våra välplanerade hem om 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: Söndag 16 mars kl. 11.00    
Plats: Vi ses i nybyggda grannfastigheten Brf Aleäng, Torkels Kulle 4   
Kontakt: Joakim Olsson, tel. 0708-44 63 12, joakim.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 min med pendeln. 
Som alltid när Peab bygger köper du din bostad till fast pris utan budgivning.
Månadskostnad från 6610 kr/mån.
Visning enligt överrenskommelse       
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

För dig som     nya hem i Ale
Vill du också bo i ett idylliskt område nära till vacker natur och badsjöar?

Prisvärda
radhus!

Hitta ditt drömhem på peabbostad.se

SKEPPLANDA. Områ-
det Vadbacka/Fors har 
blivit en följetong.

Nu kan det äntligen 
bli aktuellt med bygg-
nation.

Gotentia Fastigheter 
och JME Byggservice 
har presenterat ett för-
slag till kommunen som 
omfattar 20 villatomter 
och lika många lägen-
heter.

Redan 1973 kom ett plan-
förslag på 250 nya villor i 
Skepplanda södra – Vad-
backa/Fors. Det visade sig 
emellertid vara orealistiskt 
ty ingen var intresserad av 
att bygga. Flera byggexploa-
törer har sedan visat intresse 
för det kommunalt ägda om-
rådet, men ingen har gått i 
mål med sina visioner. 

Förhoppningsvis kan det 
hända något konkret den 
här gången. Efter valet 2010 
presenterade Magnus Er-
icsson på JME Byggservice, 
tillika delägare i Gotentia 
Fastigheter, sina tankar för 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

– Vi har sedan jobbat vida-
re med ärendet politiskt och 

nu börjar vi se resultatet. 
Idén bygger bland annat 
på att först sälja en bit av 
den kommunala marken 
närmast ovanför bygde-
gården, stor nog att ge 
plats åt ett 20-tal bygg-
rätter. Vi kommer att 
ge bygglov utan krav på 
detaljplaneläggning. Den 
nya plan- och bygglagen 
medger faktiskt det, säger 
Jan A Pressfeldt.

– Vi är helt överens i 
kommunledningen och 
området är inritat i kom-
munens Översiktsplan 
för bostadsbyggande. Det 
fi nns kommunalt vatten 
och avlopp i höjd med 
Skepplanda bygdegård och 
vägen upp förbi bygdegår-
den är kommunal. Så visst 
ska detta gå att lösa på ett 
obyråkratiskt vis, fortsät-
ter Pressfeldt men tillägger 
samtidigt:

– Områdets 20 byggrätter 
får själv bekosta alla explo-
ateringskostnader. Det blir 
inga skattepengar till pro-
jektet!

Så fort Magnus Ericsson 
får klartecken från kommu-
nen är han beredd att sätta 
spaden i jorden. Ritningar är 
framtagna för ändamålet.

– Skepplanda behöver ett 
tillskott av bostäder och lä-
get är suveränt. Husen får 
naturen inpå knuten, men 

ändå fi nns en närhet till Al-
botorget och kommunal ser-
vice i form av förskola och 
skola. Samhället binds ihop 
med den gång- och cykelväg 
som vi har tänkt anlägga, sä-
ger Magnus Ericsson.

– Jag har redan fl era spe-
kulanter som har hört av sig 
till mig och som är intresse-
rade av att få köpa en tomt. 
När det gäller villatomterna 
fi nns det två alternativ, att 
ägarna själva ansvarar för 
byggnationen eller att vi gör 
det åt dem. Lägenheterna 
kommer vi att bygga i egen 
regi. Här har vi en miljöp-
rofi l och tänker ta hjälp av 
lokala entreprenörer, olika 
småföretagare från kom-

munen. Det gäller alltifrån 
grund till takarbete. Inom 
området föreslås uppföran-
de av en miljöstation, säger 
Magnus Ericsson.

– Det vore väldigt roligt 
om exploateringen kom till 
stånd. Det skulle i så fall 
innebära att närliggande 
fastigheter, som idag har 
egen brunn, skulle kunna 
koppla på sig till kommu-

nalt vatten och avlopp, säger 
Sven Rydén (AD) ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och ordförande i Skepplanda 
ortsutvecklingsmöte.

– Vi kommer att göra allt 
vi kan för att hjälpa Magnus 
Ericsson att ro i land det här 
projektet. Det skulle bli ett 
värdefullt tillskott av bostä-
der till Skepplanda, avslutar 
Jan A Pressfeldt.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Villor och lägenheter bakom bygdegården
Byggprojekt planeras i Skepplanda

SKEPPLANDA SÖDRA

Området är med i Ale 
ÖP 90 som ett utbygg-
nadsområde (Skepplanda 
södra-Åkersliden). Området 
har tidigare diskuterats, i 
början av 1970 i samband 
med dispositionsplanen 
och detaljplaneläggning 
samt i översiktsplanerar-
betet 1982. Området ligger 
på höjden strax öster om 
Forsvallen och i anslutning 
till det stora strövområdet 
öster om samhället. Ett fåtal 
bostadshus ligger inom 
föreslaget utbyggnadsområ-
de. Områdets areal är cirka 
13,8 ha och marken är både 
privat- och kommunägd. 

Sven Rydén, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden, och Magnus 
Ericsson, JME Byggservice, visar upp det område i Skepplanda 
där det planeras för enbostadshus och lägenheter.

 En skiss över den tänkta 

 exploateringen i Skepplanda södra. 
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ADRESS IDROTTSVÄGEN 8B, VÅN 2/2 BOAREA CA 55.5 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 685 000 KR AVGIFT 2 517
KR/MÅN VISAS TI 18/3 17.30-18.30 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - NORRA SURTE
Välkommen till denna trevliga och inflyttningsklara lägenhet
i norra Surte. Liten,omtyckt förening med god ekonomi. Låg
månadsavgift. Ett lugnt område men ändå nära centrum.

ADRESS SPIREAGRÄND 3 BOAREA CA 130 + 40 M² / 7 ROK
TOMTAREA 1305 M² ACCEPTERAT PRIS 2 375 000 KR
VISAS SÖ 16/3 14.00-15.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Välskött villa i populärt område i Bohus. Nära skog och
natur och med populär badsjö inte alltför långt bort.
Belägen i ett lugnt område i slutet på återvändsgata.

Flytta med Länsförsäkringar

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

lansfast.se/ale

ÄLVÄNGEN. En ny skön-
hetssalong har öppnat.

Förra måndagen hade 
Ale Klinik premiär.

– Vi har fått en väldigt 
bra start och efterfrå-
gan på den här typen av 
verksamhet tycks vara 
stor i kommunen, säger 
Jewan Aziz, en av tre 
hudterapeuter.

Ale Klinik har öppnat i före 
detta Studio 4, som har flyt-
tat sin verksamhet till Han-
delsplats Älvängen.

– Då blev de här lokalerna 
tomma och därför beslutade 
jag mig för att renovera dem 
och öppna en skönhetssa-
long. Det är 120 kvadratme-
ter, men vi har möjlighet att 
växa, säger Delshad Josef.

Ale Klinik utför behand-
lingar från topp till tå. Fil-
lers, piercing, manikyr, vax-
ning och ansiktsbehandling 
nämns i marknadsföringen.

– Jag vill också slå ett slag 
för microdermabrasion, som 
är tämligen nytt på markna-
den. Det innebär att man sli-
par bort döda hudceller och 
lyfter fram fräsch, föryngrad 
hud. Det används bland an-
nat på akne, fläckig hud, ärr 
och solskadad hud, säger 
Jewan som parallellt med Ale 
Klinik driver en skönhetssa-
long inne i Göteborg.

– Konceptet är detsamma 
här som där. Jag vet att det 
fungerar.

Målgruppen?
– Det är alla. Många tror 

att det bara är kvinnor som 
besöker skönhetssalonger, 
men så är det inte. Smärtfri 
hårborttagning med laser är 
populärt bland män. Även 
piercing, ansiktsbehandling 

och fotvård är vanligt före-
kommande bland våra man-
liga kunder, avslutar Jewan 
Aziz.

JONAS ANDERSSON

Ale Klinik har öppnat i de lokaler där Studio 4 höll till tidigare. 
Jewan Aziz är en av salongens tre hudterapeuter.

Ny skönhetssalong 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!



– Det fi nns ett stort för-
äldraengagemang och för-
färligt massa bra elever att 
jobba med. Vi har en trygg 
personalgrupp, som är fl ex-
ibel och ställer upp på ett 
gott sätt. Jag har bara posi-
tivt att säga, det som oroar 
är studieresultaten. Man kan 
förvänta sig mer av en sådan 
här enhet.

Skolmiljön?
– Vi behöver fräscha upp 

skolan, både ut- och invän-
digt. Vi har en lite torftig 
skolgård om jag ska vara 
riktigt ärlig. Elevuppehålls-
rummet är bra, men övriga 
utrymmen är inte avpassade 
för eleverna, avslutar Jan An-
dersson.

JONAS ANDERSSON

VECKA 11         NUMMER 10|12

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 4 mars
Inbrott
Inbrott på en förskola i Ala-
fors. Det är oklart om något 
tillgripits.

Onsdag 5 mars
Bråk i Surte 
Flera samtal kommer in till 
polisen om två unga män 
som bråkar utanför Konsum 
i Surte. Till sin hjälp har de 
påkar. En av de inblandade 
blöder från ansiktet. Männen 
delar efter en stund på sig 
och går åt olika håll innan 
polis anländer.

En ruta krossas till 
Nödinge församlingshem. 
Ärendet rubriceras som 
försök till inbrott.

Torsdag 6 mars
Rattfylleri
I Bohus stoppas en personbil 
där föraren misstänks vara 
berusad. Föraren, som är en 
man i 20-årsåldern, tas med 
för provtagning.

LÖDÖSE. Nyligen fattade 
Utbildningsnämnden 
beslut om att högstadiet 
i Lödöse blir kvar.

Lugnet har således 
lagt sig på Tingbergs-
skolan.

– Såväl personal som 
elever har upplevt en 
oro, att påstå något 
annat vore fel. Det var 
gott att det togs ett 
beslut nu, så att vi får 
tid på oss att se över 
organisationen inför 
hösten, säger rektor Jan 
Andersson.

Det var i höstas som försla-
get väcktes om att låta Ting-
bergsskolans högstadium 
övergå till Fuxernaskolan i 
Lilla Edet. Ett tjänsteman-
naförslag presenterades för 
politikerna. Reaktionerna 
från föräldrar och elever lät 
inte vänta på sig. Lödösebor-
nas protester fi ck genomslag 
ty när utbildningsnämnden 
fattade beslut i ärendet för 
knappt två veckor sedan blev 
beskedet att verksamheten 
fortsätter som tidigare.

– Som relativt ny rektor 
utifrån, och utan att ta hän-
syn till utvecklingen för or-
ten Lödöse, så kunde jag se 
att vi kunde fått ett bättre 
resursutnyttjande med en 
fyrparallellig skola på Fuxer-
na. Nu blev det inte så, istäl-
let är det full rulle för att få 
organisationen på plats inför 
hösten. Vi kommer att få lite 

bekymmer med behörighe-
ten, men det är inte utan att 
det går att lösa. Jag och min 
kollega på Fuxernaskolan, 
Andreas Somos, har redan 
börjat diskutera samarbete i 
ämnen där det behövs, säger 
Jan Andersson.

Hur upplever du 
stämningen på Tingbergs-
skolan efter nämndens 
beslut?

– Eleverna är naturligtvis 
väldigt nöjda över att få gå 
kvar. Föräldraföreningen är 
också oerhört positiva och 
jag har haft besök av ett ti-
otal representanter därifrån 
som erbjudit sina tjänster. 
Vi får se hur vi ska kunna ut-
nyttja den resursen på bästa 
sätt.

Jan Andersson har tjänst-
gjort på Tingbergsskolan 
i ett år. Han sökte sig till 
Lödöse efter åtta år på To-
rildskolan i Kungälv. Jan har 
också ett mångårigt förfl utet, 
23 år för att vara exakt, på 
Aroseniusskolan i Älvängen.

– Jag kan inte sticka un-
der stol med att närheten 
till arbetsplatsen spelade in. 
Jag bor i Skepplanda och har 
således nära hit. Dessutom 
var jag sugen på att jobba på 
en mindre enhet där man lär 
känna eleverna på ett annat 
sätt. Ledarrollen blir också 
annorlunda, säger Jan An-
dersson och fortsätter:

– Tingbergsskolan om-
gavs också med ett gott ryk-
te. Det var väl inte fullt så 
bra som jag hade hoppats, 

men vi blir stadigt bättre. 
Meritvärdena hos våra elever 
borde kunna vara högre.

Hur ska ni nå ett bättre 
resultat i framtiden?

– Alla pedagoger i Lilla 
Edets kommun genomgår 
en fortbildning som leds av 
Göteborgsregionen ihop 
med skolchefer och rektorer. 
Bedömning för lärande heter 
utbildningen där många små 
moment ska generera för-
ändringar i undervisningen. 

Anser du att Lilla Edets 
grundskola är på rätt väg?

– Defi nitivt! Jag har någ-
ra kommuner bakom mig, 
men med den fortbildning 
som vi arbetar efter och med 
den rektorsgrupp som fi nns 
så tror jag att Lilla Edet har 
goda möjligheter att vän-
da trenden av år med något 
blygsamma resultat.

Hur ska ni formera 
klasserna till hösten?

– Det återstår att se. Det 
har slutat några elever var-
för vi inte kommer att fl ytta 
upp lika många sjuor som var 
tänkt från början. Eventuellt 
kan vi undvika åldersblanda-
de klasser. Om inte så ska vi 
göra det så bra det bara går.

Vad tycker du personifi -
rerar Tingbergsskolan?

– Lugnet har lagt sig 
på Tingbergsskolan

Elever och 
personal 
kan andas ut

Jan Andersson, rektor för Tingbergsskolans högstadium i Lödöse.
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LÖDÖSE. I förra veckans 
nummer av Alekuriren 
kunde ni läsa om Utbild-
ningsnämndens beslut 
om att låta Tingbergs-
skolans högstadium bli 
kvar.

Centerpartiets grupp-
ledare, Julia Färjhage, 
riktade då kritik mot So-
cialdemokraterna som 
hon anser har drivit på i 
frågan om en stängning 
av högstadiet i Lödöse.

– Ojuste och oärligt att 
försöka samla poäng på 
det viset, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Leif Håkansson (S).

Frågan om högstadiets vara 
eller icke vara i Lödöse ut-
vecklade sig till en het poli-
tisk debatt. Nu bemöter Leif 
Håkansson de uttalanden 
som centerpartisterna Julia 
Färjhage och Lars Ivarsbo 
framförde efter nämndens 
beslut i ärendet.

– Jag reagerade på Julias 
uttalande om att Socialde-
mokraterna drivit på i frågan 
om en stängning av hög-

stadiet i Lödöse. Först och 
främst har frågan inte hand-
lat om en stängning utan om 
en fl ytt. Jag vill också poäng-
tera att från allra första bör-
jan var Utbildningsnämnden 
helt och hållet överens om 
tagen. Tillsammans gav vi 
förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag för en be-
redning i slutet av januari. 
Det är ojuste och oärligt att 
försöka samla politiska po-
äng på elever och föräldrars 
oro, säger Leif Håkansson.

– Den andra biten som jag 
reagerar på är Lars Ivarsbos 
uttalande där han låtsas som 
att det skulle fi nnas en att-
sats i det förslag oppositio-
nen lade. Det är inte ärligt. 
Vad man gjorde var att man 
tog en rubrik i tjänsteskri-
velsen medan vi skapade en 
att-sats men båda betyder 
samma sak. Centerpartiet 
får agera hur de vill i val-
rörelsen, men jag tycker att 
man ska uppträda juste mot 
varandra under hela resans 
gång, avslutar Leif Håkans-
son.

JONAS ANDERSSON

Utbildningsnämndens ordförande, Leif Håkansson (S).  

”Oärligt av Centerpartiet”
Leif Håkansson (S) slår tillbaka:
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NÖDINGE. Bildandet av 
ett nytt politiskt parti 
i Ale var på mångas 
läppar förra veckan.

Nu kommer Framtid i 
Ales första utspel.

– Målet är att medver-
ka till en blocköverskri-
dande majoritet i Ale, 
där vi lägger ideologier 
åt sidan och istället tar 
kloka beslut för kom-
munens bästa, säger 
partiledare Tyrone 
Hansson.

Lokalpressen fi ck i söndags 
träffa ett antal av Framtid i 
Ales frontnamn. Där utmär-
ker sig framför allt partiets 
initiativtagare Tyrone 
Hansson, som fram till nu 
suttit som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och Rolf Engström som 
under sin långa politiska 
karriär innehaft fl era tunga 
uppdrag för Socialdemokra-
terna i Ale. Här fi nns också 
företagarkonsulten Lena 
Wingbro och Per Carlsson 
som i förra valrörelsen kandi-
derade för Moderaterna, men 
som hoppade av då partiet 
inte delade hans åsikt om att 
utveckla Jennylunds IP till en 
friidrottsarena. 

– Den närmaste tiden kom-
mer vi att jobba i fyra grup-
per; barn- och unga, företa-
gande, byggnation och våra 
äldre förebilder. Tanken är att 
ta fram diskussionsunderlag 
till satsningar inom respektive 
område. Vi kommer inte att 
ha ett färdigt handlingspro-
gram, utan genom samverkan 
med andra hoppas vi hitta rätt 

väg för Ale. Inställningen att 
vi vet bäst och alla andras för-
slag är skit tror vi inte på. Alla 
kan bidra med något. Vi måste 
hitta en samsyn, Ale har inte 
råd att bråka om varje enskilt 
beslut, säger Tyrone Hansson.

Företrädare för de största 
partierna i Ale, Socialdemo-
kraterna och Moderaterna, 
hävdade i förra veckans tid-
ning att den politiska samver-
kan redan har utvecklats, men 
Tyrone Hansson är tveksam.

– Hur den ser ut efter va-
let är väldigt osäkert, men jag 
gläds över att de nu pratar 
samverkan. Det betyder att 
vi redan har lyckats som par-
ti. Det är ju vårt främsta mål, 
menar han och Rolf Eng-
ström fyller i:

– Sedan krävs det att man 
vet vad man är överens om. 
Uppgörelsen om skolan sak-
nar tyvärr innehåll och då är 
den inte mycket värd.

Frågan om varför Hansson 
och Engström valt att lämna 
Socialdemokraterna i Ale är 
ofrånkomlig.

Demokrati saknas
– Det saknas demokrati i par-
tiet. Alla dansar efter en röst. 
Vi vill kunna påverka och då 
var detta enda vägen. Vi delar 
inte uppfattningen att en idé 
som kommer från ett annat 
parti än Socialdemokraterna 
måste vara idiotisk. Det ska 
vara naturligt att stötta de 
bästa förslagen för Ale, utan 
att riskera kritik internt, men-
ar Rolf Engström.

Tyrone Hansson tror inte 
att partifärgen löser någ-
ra problem. Det är dags att 
granska och utvärdera varje 
idé och bedöma vad som är 
klokast för Ale, menar han.

– Det har varit ett problem 
inom S. De vill inte ge sina 
politiska motståndare något 
gratis. Att det är bra för Ale 
är sekundärt. Den politiska 
karriären är viktigare.

Framtid i Ale går till val 
med en ambition att nå en 
samsyn inom fyra prioritera-
de områden. Tyrone Hansson 
själv tar hand om skolan.

– Målet är att hinna träf-
fa så många skolledare som 
möjligt för att få en bild av 

problematiken. Kunskapen 
sitter inte hos Utbildnings-
nämndens politiker, den fi nns 
hos våra utbildade rektorer 
och lärare. Spontant känns 
det som att personalen skul-
le behöva få ett större ansvar 
och infl ytande. Jag tror de har 
bättre förslag på åtgärder än 
fritidspolitiker i nämnden. Jag 
kommer börja med att besöka 
Ahlafors Fria skola för att få 
reda på vad de gör annorlun-
da, eftersom deras resultat är 
bättre än jämförbara kommu-
nala skolor. Rutinerade Gös-
ta Hessfeldt kommer att vara 
mitt bollplank i skolfrågor.

Företagandet kommer 
Lena Wingbro och Ina Näs-
mark att ansvara för.

– Trenden har äntligen 
vänt och näringslivsklimatet 
är på väg upp. Nu gäller det 
att vi bibhåller detta och får 
grepp om vad som behövs 
göras för att dels fortsätta 
stötta de befi ntliga företagen 
dels attrahera fl er att etable-
ra. Mer resurser i form av till 
exempel en företagslots för 
att underlätta dialogen med 
näringslivet tror vi mycket på, 
säger de.

Rolf Engström har fått 
samhällsbyggnad med inrikt-
ning på bostadsbyggnation på 
sin lyra.

Billiga hyresrätter
– Det fi nns tankar kring hur 
billigare hyresrätter kan tas 
fram. Vi måste komma vidare 
på den punkten. I Alebyggens 
hyresrätter fi nns det snart ing-
en som har råd att bo. Flytt-
kedjan fungerar inte idag. Äld-
re har ingenstans att ta vägen 
när villan blivit för stor. Vi 
måste se vad vi kan göra för 
att få ordning på detta, dessut-
om måste vi fortsätta förenkla 
processen så att spaden kom-
mer snabbare i marken, säger 
Engström.

Brita Karlsson får ansvaret 
för gruppen ”Våra äldre före-
dömen”.

– Det fi nns en stor outnytt-
jad kunskap om våra äldres 
behov hos anhöriga. Denna 
måste vi ta tillvara på genom 
att förbättra dialogen mellan 
politiker, personal, anhöriga 
och äldre.

Yngst i partiet är Tyrones 
son Sebastian Hansson, 19. 
Han får i uppdrag att kartläg-
ga undomarnas behov i Ale.

– Det ska bli kul. Jag är själv 
ute på fl era av kommunens fri-
tidsgårdar och det ser väldigt 
olika ut. Vissa tycker att det 
är toppen, medans andra är 
missnöjda med allt. Jag tror vi 
måste bli bättre på att sprida 
budskapet om vad Ale faktiskt 
har att erbjuda ungdomar. 

Framtid i Ale jobbar samti-
digt med att få med fl er enga-
gerade alebor.

– Den 10 april måste vi spi-
ka vår lista till kommunfull-
mäktige och av förra veckans 
reaktioner att döma fi nns det 
ett utbrett intresse av att vara 
med. Vi hoppas att fl er hör av 
sig och hänger på. Det fi nns en 
trötthet hos aleborna. Många 
reagerade när Rose-Marie 
Fihn (FP) och Eje Engstrand 

(S) debatterade om vem som 
sa vad i Funktionshinderrådet, 
istället för att försöka lösa de 
faktiska problemen för de som 
är drabbade, säger Tyrone 
Hansson.

Vart strävar ni med par-
tiet?

– Vi vill medverka till ett 
blocköverskridande majori-
tetstyre. En bred politisk sam-
verkan skulle vara det bästa för 
Ale på lång sikt.
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GARDASJÖN 
med vinprovningar och mycket mera 
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FÅTAL PLATSER KVAR - FÖRST TILL KVARN!

Framtid i Ale. Från vänster: Sebastian Hansson, Lena Wingbro, Tyrone Hansson, Ina Nästrand, Rolf 
Engström och Brita Karlsson.

Framtid i Ale söker fl er engagerade alebor
– Vill medverka till en blocköverskridande majoritet

– Det saknas de-
mokrati i parti-
et. Alla dansar 
efter en röst. Vi 

vill kunna påverka och 
då var detta enda vägen. 
Vi delar inte uppfattning-
en att en idé som kom-
mer från ett annat parti 
än Socialdemokraterna 
måste vara iditotisk.
ROLF ENGSTRÖM

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



– Det fi nns ett stort för-
äldraengagemang och för-
färligt massa bra elever att 
jobba med. Vi har en trygg 
personalgrupp, som är fl ex-
ibel och ställer upp på ett 
gott sätt. Jag har bara posi-
tivt att säga, det som oroar 
är studieresultaten. Man kan 
förvänta sig mer av en sådan 
här enhet.

Skolmiljön?
– Vi behöver fräscha upp 

skolan, både ut- och invän-
digt. Vi har en lite torftig 
skolgård om jag ska vara 
riktigt ärlig. Elevuppehålls-
rummet är bra, men övriga 
utrymmen är inte avpassade 
för eleverna, avslutar Jan An-
dersson.

JONAS ANDERSSON
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 4 mars
Inbrott
Inbrott på en förskola i Ala-
fors. Det är oklart om något 
tillgripits.

Onsdag 5 mars
Bråk i Surte 
Flera samtal kommer in till 
polisen om två unga män 
som bråkar utanför Konsum 
i Surte. Till sin hjälp har de 
påkar. En av de inblandade 
blöder från ansiktet. Männen 
delar efter en stund på sig 
och går åt olika håll innan 
polis anländer.

En ruta krossas till 
Nödinge församlingshem. 
Ärendet rubriceras som 
försök till inbrott.

Torsdag 6 mars
Rattfylleri
I Bohus stoppas en personbil 
där föraren misstänks vara 
berusad. Föraren, som är en 
man i 20-årsåldern, tas med 
för provtagning.

LÖDÖSE. Nyligen fattade 
Utbildningsnämnden 
beslut om att högstadiet 
i Lödöse blir kvar.

Lugnet har således 
lagt sig på Tingbergs-
skolan.

– Såväl personal som 
elever har upplevt en 
oro, att påstå något 
annat vore fel. Det var 
gott att det togs ett 
beslut nu, så att vi får 
tid på oss att se över 
organisationen inför 
hösten, säger rektor Jan 
Andersson.

Det var i höstas som försla-
get väcktes om att låta Ting-
bergsskolans högstadium 
övergå till Fuxernaskolan i 
Lilla Edet. Ett tjänsteman-
naförslag presenterades för 
politikerna. Reaktionerna 
från föräldrar och elever lät 
inte vänta på sig. Lödösebor-
nas protester fi ck genomslag 
ty när utbildningsnämnden 
fattade beslut i ärendet för 
knappt två veckor sedan blev 
beskedet att verksamheten 
fortsätter som tidigare.

– Som relativt ny rektor 
utifrån, och utan att ta hän-
syn till utvecklingen för or-
ten Lödöse, så kunde jag se 
att vi kunde fått ett bättre 
resursutnyttjande med en 
fyrparallellig skola på Fuxer-
na. Nu blev det inte så, istäl-
let är det full rulle för att få 
organisationen på plats inför 
hösten. Vi kommer att få lite 

bekymmer med behörighe-
ten, men det är inte utan att 
det går att lösa. Jag och min 
kollega på Fuxernaskolan, 
Andreas Somos, har redan 
börjat diskutera samarbete i 
ämnen där det behövs, säger 
Jan Andersson.

Hur upplever du 
stämningen på Tingbergs-
skolan efter nämndens 
beslut?

– Eleverna är naturligtvis 
väldigt nöjda över att få gå 
kvar. Föräldraföreningen är 
också oerhört positiva och 
jag har haft besök av ett ti-
otal representanter därifrån 
som erbjudit sina tjänster. 
Vi får se hur vi ska kunna ut-
nyttja den resursen på bästa 
sätt.

Jan Andersson har tjänst-
gjort på Tingbergsskolan 
i ett år. Han sökte sig till 
Lödöse efter åtta år på To-
rildskolan i Kungälv. Jan har 
också ett mångårigt förfl utet, 
23 år för att vara exakt, på 
Aroseniusskolan i Älvängen.

– Jag kan inte sticka un-
der stol med att närheten 
till arbetsplatsen spelade in. 
Jag bor i Skepplanda och har 
således nära hit. Dessutom 
var jag sugen på att jobba på 
en mindre enhet där man lär 
känna eleverna på ett annat 
sätt. Ledarrollen blir också 
annorlunda, säger Jan An-
dersson och fortsätter:

– Tingbergsskolan om-
gavs också med ett gott ryk-
te. Det var väl inte fullt så 
bra som jag hade hoppats, 

men vi blir stadigt bättre. 
Meritvärdena hos våra elever 
borde kunna vara högre.

Hur ska ni nå ett bättre 
resultat i framtiden?

– Alla pedagoger i Lilla 
Edets kommun genomgår 
en fortbildning som leds av 
Göteborgsregionen ihop 
med skolchefer och rektorer. 
Bedömning för lärande heter 
utbildningen där många små 
moment ska generera för-
ändringar i undervisningen. 

Anser du att Lilla Edets 
grundskola är på rätt väg?

– Defi nitivt! Jag har någ-
ra kommuner bakom mig, 
men med den fortbildning 
som vi arbetar efter och med 
den rektorsgrupp som fi nns 
så tror jag att Lilla Edet har 
goda möjligheter att vän-
da trenden av år med något 
blygsamma resultat.

Hur ska ni formera 
klasserna till hösten?

– Det återstår att se. Det 
har slutat några elever var-
för vi inte kommer att fl ytta 
upp lika många sjuor som var 
tänkt från början. Eventuellt 
kan vi undvika åldersblanda-
de klasser. Om inte så ska vi 
göra det så bra det bara går.

Vad tycker du personifi -
rerar Tingbergsskolan?

– Lugnet har lagt sig 
på Tingbergsskolan

Elever och 
personal 
kan andas ut

Jan Andersson, rektor för Tingbergsskolans högstadium i Lödöse.
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LÖDÖSE. I förra veckans 
nummer av Alekuriren 
kunde ni läsa om Utbild-
ningsnämndens beslut 
om att låta Tingbergs-
skolans högstadium bli 
kvar.

Centerpartiets grupp-
ledare, Julia Färjhage, 
riktade då kritik mot So-
cialdemokraterna som 
hon anser har drivit på i 
frågan om en stängning 
av högstadiet i Lödöse.

– Ojuste och oärligt att 
försöka samla poäng på 
det viset, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Leif Håkansson (S).

Frågan om högstadiets vara 
eller icke vara i Lödöse ut-
vecklade sig till en het poli-
tisk debatt. Nu bemöter Leif 
Håkansson de uttalanden 
som centerpartisterna Julia 
Färjhage och Lars Ivarsbo 
framförde efter nämndens 
beslut i ärendet.

– Jag reagerade på Julias 
uttalande om att Socialde-
mokraterna drivit på i frågan 
om en stängning av hög-

stadiet i Lödöse. Först och 
främst har frågan inte hand-
lat om en stängning utan om 
en fl ytt. Jag vill också poäng-
tera att från allra första bör-
jan var Utbildningsnämnden 
helt och hållet överens om 
tagen. Tillsammans gav vi 
förvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett förslag för en be-
redning i slutet av januari. 
Det är ojuste och oärligt att 
försöka samla politiska po-
äng på elever och föräldrars 
oro, säger Leif Håkansson.

– Den andra biten som jag 
reagerar på är Lars Ivarsbos 
uttalande där han låtsas som 
att det skulle fi nnas en att-
sats i det förslag oppositio-
nen lade. Det är inte ärligt. 
Vad man gjorde var att man 
tog en rubrik i tjänsteskri-
velsen medan vi skapade en 
att-sats men båda betyder 
samma sak. Centerpartiet 
får agera hur de vill i val-
rörelsen, men jag tycker att 
man ska uppträda juste mot 
varandra under hela resans 
gång, avslutar Leif Håkans-
son.

JONAS ANDERSSON

Utbildningsnämndens ordförande, Leif Håkansson (S).  

”Oärligt av Centerpartiet”
Leif Håkansson (S) slår tillbaka:
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BÖNOR!

NÖDINGE. Bildandet av 
ett nytt politiskt parti 
i Ale var på mångas 
läppar förra veckan.

Nu kommer Framtid i 
Ales första utspel.

– Målet är att medver-
ka till en blocköverskri-
dande majoritet i Ale, 
där vi lägger ideologier 
åt sidan och istället tar 
kloka beslut för kom-
munens bästa, säger 
partiledare Tyrone 
Hansson.

Lokalpressen fi ck i söndags 
träffa ett antal av Framtid i 
Ales frontnamn. Där utmär-
ker sig framför allt partiets 
initiativtagare Tyrone 
Hansson, som fram till nu 
suttit som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 
och Rolf Engström som 
under sin långa politiska 
karriär innehaft fl era tunga 
uppdrag för Socialdemokra-
terna i Ale. Här fi nns också 
företagarkonsulten Lena 
Wingbro och Per Carlsson 
som i förra valrörelsen kandi-
derade för Moderaterna, men 
som hoppade av då partiet 
inte delade hans åsikt om att 
utveckla Jennylunds IP till en 
friidrottsarena. 

– Den närmaste tiden kom-
mer vi att jobba i fyra grup-
per; barn- och unga, företa-
gande, byggnation och våra 
äldre förebilder. Tanken är att 
ta fram diskussionsunderlag 
till satsningar inom respektive 
område. Vi kommer inte att 
ha ett färdigt handlingspro-
gram, utan genom samverkan 
med andra hoppas vi hitta rätt 

väg för Ale. Inställningen att 
vi vet bäst och alla andras för-
slag är skit tror vi inte på. Alla 
kan bidra med något. Vi måste 
hitta en samsyn, Ale har inte 
råd att bråka om varje enskilt 
beslut, säger Tyrone Hansson.

Företrädare för de största 
partierna i Ale, Socialdemo-
kraterna och Moderaterna, 
hävdade i förra veckans tid-
ning att den politiska samver-
kan redan har utvecklats, men 
Tyrone Hansson är tveksam.

– Hur den ser ut efter va-
let är väldigt osäkert, men jag 
gläds över att de nu pratar 
samverkan. Det betyder att 
vi redan har lyckats som par-
ti. Det är ju vårt främsta mål, 
menar han och Rolf Eng-
ström fyller i:

– Sedan krävs det att man 
vet vad man är överens om. 
Uppgörelsen om skolan sak-
nar tyvärr innehåll och då är 
den inte mycket värd.

Frågan om varför Hansson 
och Engström valt att lämna 
Socialdemokraterna i Ale är 
ofrånkomlig.

Demokrati saknas
– Det saknas demokrati i par-
tiet. Alla dansar efter en röst. 
Vi vill kunna påverka och då 
var detta enda vägen. Vi delar 
inte uppfattningen att en idé 
som kommer från ett annat 
parti än Socialdemokraterna 
måste vara idiotisk. Det ska 
vara naturligt att stötta de 
bästa förslagen för Ale, utan 
att riskera kritik internt, men-
ar Rolf Engström.

Tyrone Hansson tror inte 
att partifärgen löser någ-
ra problem. Det är dags att 
granska och utvärdera varje 
idé och bedöma vad som är 
klokast för Ale, menar han.

– Det har varit ett problem 
inom S. De vill inte ge sina 
politiska motståndare något 
gratis. Att det är bra för Ale 
är sekundärt. Den politiska 
karriären är viktigare.

Framtid i Ale går till val 
med en ambition att nå en 
samsyn inom fyra prioritera-
de områden. Tyrone Hansson 
själv tar hand om skolan.

– Målet är att hinna träf-
fa så många skolledare som 
möjligt för att få en bild av 

problematiken. Kunskapen 
sitter inte hos Utbildnings-
nämndens politiker, den fi nns 
hos våra utbildade rektorer 
och lärare. Spontant känns 
det som att personalen skul-
le behöva få ett större ansvar 
och infl ytande. Jag tror de har 
bättre förslag på åtgärder än 
fritidspolitiker i nämnden. Jag 
kommer börja med att besöka 
Ahlafors Fria skola för att få 
reda på vad de gör annorlun-
da, eftersom deras resultat är 
bättre än jämförbara kommu-
nala skolor. Rutinerade Gös-
ta Hessfeldt kommer att vara 
mitt bollplank i skolfrågor.

Företagandet kommer 
Lena Wingbro och Ina Näs-
mark att ansvara för.

– Trenden har äntligen 
vänt och näringslivsklimatet 
är på väg upp. Nu gäller det 
att vi bibhåller detta och får 
grepp om vad som behövs 
göras för att dels fortsätta 
stötta de befi ntliga företagen 
dels attrahera fl er att etable-
ra. Mer resurser i form av till 
exempel en företagslots för 
att underlätta dialogen med 
näringslivet tror vi mycket på, 
säger de.

Rolf Engström har fått 
samhällsbyggnad med inrikt-
ning på bostadsbyggnation på 
sin lyra.

Billiga hyresrätter
– Det fi nns tankar kring hur 
billigare hyresrätter kan tas 
fram. Vi måste komma vidare 
på den punkten. I Alebyggens 
hyresrätter fi nns det snart ing-
en som har råd att bo. Flytt-
kedjan fungerar inte idag. Äld-
re har ingenstans att ta vägen 
när villan blivit för stor. Vi 
måste se vad vi kan göra för 
att få ordning på detta, dessut-
om måste vi fortsätta förenkla 
processen så att spaden kom-
mer snabbare i marken, säger 
Engström.

Brita Karlsson får ansvaret 
för gruppen ”Våra äldre före-
dömen”.

– Det fi nns en stor outnytt-
jad kunskap om våra äldres 
behov hos anhöriga. Denna 
måste vi ta tillvara på genom 
att förbättra dialogen mellan 
politiker, personal, anhöriga 
och äldre.

Yngst i partiet är Tyrones 
son Sebastian Hansson, 19. 
Han får i uppdrag att kartläg-
ga undomarnas behov i Ale.

– Det ska bli kul. Jag är själv 
ute på fl era av kommunens fri-
tidsgårdar och det ser väldigt 
olika ut. Vissa tycker att det 
är toppen, medans andra är 
missnöjda med allt. Jag tror vi 
måste bli bättre på att sprida 
budskapet om vad Ale faktiskt 
har att erbjuda ungdomar. 

Framtid i Ale jobbar samti-
digt med att få med fl er enga-
gerade alebor.

– Den 10 april måste vi spi-
ka vår lista till kommunfull-
mäktige och av förra veckans 
reaktioner att döma fi nns det 
ett utbrett intresse av att vara 
med. Vi hoppas att fl er hör av 
sig och hänger på. Det fi nns en 
trötthet hos aleborna. Många 
reagerade när Rose-Marie 
Fihn (FP) och Eje Engstrand 

(S) debatterade om vem som 
sa vad i Funktionshinderrådet, 
istället för att försöka lösa de 
faktiska problemen för de som 
är drabbade, säger Tyrone 
Hansson.

Vart strävar ni med par-
tiet?

– Vi vill medverka till ett 
blocköverskridande majori-
tetstyre. En bred politisk sam-
verkan skulle vara det bästa för 
Ale på lång sikt.
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www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram. 0520-65 75 00

GARDASJÖN 
med vinprovningar och mycket mera 

9 dgr, del i dubbelrum 8.395:- 
10/5-18/5. I priset ingår halvpension,  
7 vinprovningar, utflykter varje dag m.m.

FÅTAL PLATSER KVAR - FÖRST TILL KVARN!

Framtid i Ale. Från vänster: Sebastian Hansson, Lena Wingbro, Tyrone Hansson, Ina Nästrand, Rolf 
Engström och Brita Karlsson.

Framtid i Ale söker fl er engagerade alebor
– Vill medverka till en blocköverskridande majoritet

– Det saknas de-
mokrati i parti-
et. Alla dansar 
efter en röst. Vi 

vill kunna påverka och 
då var detta enda vägen. 
Vi delar inte uppfattning-
en att en idé som kom-
mer från ett annat parti 
än Socialdemokraterna 
måste vara iditotisk.
ROLF ENGSTRÖM

TEXT & BILD
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ALEVÄGEN 
I NOL

MED 
SERVICE I 
TANKARNA

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

En villa i Hålanda förstördes i en brand på fredagskvällen. Räddningstjänsten fick larmet vid 
23-tiden. Inga personskador rapporteras. Det är för närvarande oklart vad som orsakat bran-
den. En teknisk undersökning kommer att ske.

Text: Jonas Andersson

Villabrand i Hålanda
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Handelsplatsen 
vallas inte in

ÄLVÄNGEN. Detaljpla-
nen för Handelsplats 
Älvängen ställde krav 
på ett tre meter högt 
brandskydd mot farligt 
gods på E45.

Samhällsbyggnads-
nämnden har nu tagit 
bort kravet.

– Det är inte motiverat 
och fanns inte med i den 
ursprungliga planen, 
säger nämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

När den första detaljplanen 
för den nya handelsplatsen 
i Älvängen klubbades i juli 
2009 fanns inget brandskydd 
mot E45 med. Det dök upp 
när planen ändrades för att 
möjliggöra en bättre angö-
ring för varutransporter till 
handelsplatsen.

– Vi var inte uppmärk-
samma på att någon ritat in 
ett krav på ett tre meter högt 

brandskydd längs E45. Sefa 
upptäckte detta när bygget 
startade och vi kom då över-
ens om att dela på eventuel-
la kostnader, berättar Jan A 
Pressfeldt.

E45 som är en transport-
led för farligt gods ska enligt 
Räddningstjänsten ha ett sä-
kerhetsavstånd på 150 meter 
till de som kan vistas i när-
heten. Enligt den detaljplan 
som klubbades 2012 skulle 
brandskyddet eller vallen ha 
varit färdigställd när byggna-
den togs i anspråk, men när 
så inte var fallet beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 
ändå att handelsplatsen skul-
le få öppna. 

Fastighetsägaren fick en 
förlängd byggtid till 2017, 
men i februari i år tog nämn-
den upp frågan på nytt.

– I samband med att vi 
ändrar i detaljplanen på nytt 
för att möjliggöra vårdverk-
samhet ville politikerna ock-
så ta bort kravet om brand-
skyddet. Det blev också 
beslutet. Nu är detaljplane-
ändringen ute på samråd och 
då kommer även Länsstyrel-

sen att granska planen. Har 
de inget att erinra försvinner 
kravet om brandskydd, säger 
sektorchef Carita Sandros 
som menar att motivet 
främst har varit att garantera 
säkerheten för de som rör sig 
på parkeringsplatsen.

Skälet till att politiker-
na tänkt om förklaras med 
att liknande byggnation på 
andra platser i landet inte 
heller har vidtagit dessa åt-
gärder.

– Restriktionerna hårdna-
de i samband med branden i 
en lastbil med farligt gods på 
E6 för några år sedan. Det 
går inte att skydda sig mot 
allt, då får vi bygga vallar 
överallt. Det vore förödande 
för en handelsplats om den 
tvingas ligga bakom ett tre 
meter högt skydd. Dessutom 
är det en oerhört kostsam 
åtgärd, någonstans runt 8 
miljoner kronor varav kom-
munen har förbundit sig att 
stå för hälften, säger Jan A 
Pressfeldt som har svårt att 
se hur det skulle kunna mo-
tiveras.

– Kravet på skydd mot farligt gods 
hävs i ändrad detaljplan

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

Mycket mer
än bara 

lokaltidning

Printshop
Film

Webb
Reklam

Det tidigare kravet på en tre meter hög skyddsvall mot E45 har Samhälls-
byggnadsnämnden i Ale nu hävt. Fastighetsägaren och Ale kommun skulle 
annars ha fått dela på kostnaden om drygt 8 miljoner kronor.
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Prcstvcgen 105, Kareby, Kungclv  Tel: 0303-22 20 01 
www.karebybil.se  Uppet: Vardagar 10-18, lurdagar 11-15

kia.com

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

 KOMFORT-
PAKET INGDR 

VCRDE 
10.000 KR

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

EDITION KOMFORTEDITION

KAMPANJPRIS 99.900 KR
ORD. PRIS 110.900 KR

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

Tvd storheter 
i  smdbilsklassen!

Rymlighet, komfort och smarta lusningar

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:- Gäller t o m 31/3
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Lördag-söndag 11-14
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

20% rabatt 
på samtliga 
köksluckor
Måttanpassade utbytesluckor 
eller helt nytt kök.

Vi är dina lokala  
köksspecialister!

Gratis
 hembesök!

Extra
helgöppet

Lördag 11-14
Söndag 11-14

Superkampanj 
med fantastiska priser!

Succén fortsätter!

www.vastkustkok.se
Mats 070-410 92 00

Dennis 0766-33 93 99
Butik Göteborgsvägen 22 i Lilla Edet

Väs tkus tkök
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vallas inte in

ÄLVÄNGEN. Detaljpla-
nen för Handelsplats 
Älvängen ställde krav 
på ett tre meter högt 
brandskydd mot farligt 
gods på E45.

Samhällsbyggnads-
nämnden har nu tagit 
bort kravet.

– Det är inte motiverat 
och fanns inte med i den 
ursprungliga planen, 
säger nämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

När den första detaljplanen 
för den nya handelsplatsen 
i Älvängen klubbades i juli 
2009 fanns inget brandskydd 
mot E45 med. Det dök upp 
när planen ändrades för att 
möjliggöra en bättre angö-
ring för varutransporter till 
handelsplatsen.

– Vi var inte uppmärk-
samma på att någon ritat in 
ett krav på ett tre meter högt 

brandskydd längs E45. Sefa 
upptäckte detta när bygget 
startade och vi kom då över-
ens om att dela på eventuel-
la kostnader, berättar Jan A 
Pressfeldt.

E45 som är en transport-
led för farligt gods ska enligt 
Räddningstjänsten ha ett sä-
kerhetsavstånd på 150 meter 
till de som kan vistas i när-
heten. Enligt den detaljplan 
som klubbades 2012 skulle 
brandskyddet eller vallen ha 
varit färdigställd när byggna-
den togs i anspråk, men när 
så inte var fallet beslutade 
Samhällsbyggnadsnämnden 
ändå att handelsplatsen skul-
le få öppna. 

Fastighetsägaren fick en 
förlängd byggtid till 2017, 
men i februari i år tog nämn-
den upp frågan på nytt.

– I samband med att vi 
ändrar i detaljplanen på nytt 
för att möjliggöra vårdverk-
samhet ville politikerna ock-
så ta bort kravet om brand-
skyddet. Det blev också 
beslutet. Nu är detaljplane-
ändringen ute på samråd och 
då kommer även Länsstyrel-

sen att granska planen. Har 
de inget att erinra försvinner 
kravet om brandskydd, säger 
sektorchef Carita Sandros 
som menar att motivet 
främst har varit att garantera 
säkerheten för de som rör sig 
på parkeringsplatsen.

Skälet till att politiker-
na tänkt om förklaras med 
att liknande byggnation på 
andra platser i landet inte 
heller har vidtagit dessa åt-
gärder.

– Restriktionerna hårdna-
de i samband med branden i 
en lastbil med farligt gods på 
E6 för några år sedan. Det 
går inte att skydda sig mot 
allt, då får vi bygga vallar 
överallt. Det vore förödande 
för en handelsplats om den 
tvingas ligga bakom ett tre 
meter högt skydd. Dessutom 
är det en oerhört kostsam 
åtgärd, någonstans runt 8 
miljoner kronor varav kom-
munen har förbundit sig att 
stå för hälften, säger Jan A 
Pressfeldt som har svårt att 
se hur det skulle kunna mo-
tiveras.

– Kravet på skydd mot farligt gods 
hävs i ändrad detaljplan
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Det tidigare kravet på en tre meter hög skyddsvall mot E45 har Samhälls-
byggnadsnämnden i Ale nu hävt. Fastighetsägaren och Ale kommun skulle 
annars ha fått dela på kostnaden om drygt 8 miljoner kronor.
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Vad är det för inrednings-
trender som gäller i vår?
– Det är mycket blommigt och 
pasteller, både på hemtextiler 
och även i damkollektionen. 
Vårkläderna går i en avslapp-
nad stil med lite löst sittande 
byxor med annorlunda knäpp-
ningar. Annars mycket mjukt 
och romantiskt i blandade 
färger, mycket ljusblått, rosa 
och skira färger – speciellt på 
heminredningen.

Håller ”shabby chic-tren-
den” i sig även i vår?
– Shabby chic har ju gått 
mycket i vitt och det går man 

ifrån lite nu. Istället är det mer 
träfärger, men fortfarande ska 
det vara lite skavt. Träet kan 
man säga har tagit över efter 
industritrenden. 

Vad säljer ni mycket av 
just nu?
– Mycket hemtextiler. Nu vill 
man göra vårfi nt inomhus med 
lite nya gardiner och dukar 
innan man börjar ute i träd-
gården. Även vårkläderna har 
vi börjat sälja mycket av redan. 

Har ni några andra vårny-
heter i butiken?
– Ja, faktiskt! Vi ska börja sälja 

blommor, snittblommor och 
buketter.

I ditt arbete måste du få 
mycket inspiration, hur 
inreder du själv hemma?
– Just nu är det mycket rost 
som jag blandar upp med var-
ma toner och mycket person-
ligt. Det ska vara jätteinbju-
dande. 

Vad är det bästa med ditt 
arbete?
– Alla underbara kunder man 
träffar och alla trevliga med-
arbetare. Det låter som en 
kliché, men så är det verkli-
gen. Sedan blir man som sagt 
ständigt inspirerad och det är 
roligt att sälja saker som man 
själv tycker är fi na. Precis som 
i mitt eget hem vill jag att alla 
kunder verkligen ska känna sig 
jättevälkomna hit. 

… och det svåraste?
– Att gå hem i tid!

JOHANNA ROOS

Blommiga
vårtrender
på ingång

Våren står för dörren och på Klädkällaren har man laddat upp med nyheter.
Förutom blommiga textiler kommer man även att börja sälja livs levande blommor.

Helena Pettersson, butikschef, får inredningsinspiration varje dag på jobbet. 

HELENA PETTERSSON

Ålder: 44
Bor: Hus i Nol
Familj: Gift med Magnus, 
sonen David 10
Gör: Butikschef på Klädkäl-
laren
Fritidsintressen: Umgås med 
familjen, laga mat och har 

ständigt nya renoveringspro-
jekt på gång hemma.
Lyssnar på: Mycket svensk 
musik
Favoriträtt: Pasta i alla dess 
former
Drömresa: Safari i Kenya
Motto: ”Man har alltid ett val”

VECKANS PROFIL

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

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

C 220 CDI Sedan Avantgarde

299.900 KR

9.900KR

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

20st

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

3.645:- Månadkostnad*

HISINGS KÄRRA   
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18

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

08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00
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Vad är det för inrednings-
trender som gäller i vår?
– Det är mycket blommigt och 
pasteller, både på hemtextiler 
och även i damkollektionen. 
Vårkläderna går i en avslapp-
nad stil med lite löst sittande 
byxor med annorlunda knäpp-
ningar. Annars mycket mjukt 
och romantiskt i blandade 
färger, mycket ljusblått, rosa 
och skira färger – speciellt på 
heminredningen.

Håller ”shabby chic-tren-
den” i sig även i vår?
– Shabby chic har ju gått 
mycket i vitt och det går man 

ifrån lite nu. Istället är det mer 
träfärger, men fortfarande ska 
det vara lite skavt. Träet kan 
man säga har tagit över efter 
industritrenden. 

Vad säljer ni mycket av 
just nu?
– Mycket hemtextiler. Nu vill 
man göra vårfi nt inomhus med 
lite nya gardiner och dukar 
innan man börjar ute i träd-
gården. Även vårkläderna har 
vi börjat sälja mycket av redan. 

Har ni några andra vårny-
heter i butiken?
– Ja, faktiskt! Vi ska börja sälja 

blommor, snittblommor och 
buketter.

I ditt arbete måste du få 
mycket inspiration, hur 
inreder du själv hemma?
– Just nu är det mycket rost 
som jag blandar upp med var-
ma toner och mycket person-
ligt. Det ska vara jätteinbju-
dande. 

Vad är det bästa med ditt 
arbete?
– Alla underbara kunder man 
träffar och alla trevliga med-
arbetare. Det låter som en 
kliché, men så är det verkli-
gen. Sedan blir man som sagt 
ständigt inspirerad och det är 
roligt att sälja saker som man 
själv tycker är fi na. Precis som 
i mitt eget hem vill jag att alla 
kunder verkligen ska känna sig 
jättevälkomna hit. 

… och det svåraste?
– Att gå hem i tid!

JOHANNA ROOS

Blommiga
vårtrender
på ingång

Våren står för dörren och på Klädkällaren har man laddat upp med nyheter.
Förutom blommiga textiler kommer man även att börja sälja livs levande blommor.

Helena Pettersson, butikschef, får inredningsinspiration varje dag på jobbet. 

HELENA PETTERSSON

Ålder: 44
Bor: Hus i Nol
Familj: Gift med Magnus, 
sonen David 10
Gör: Butikschef på Klädkäl-
laren
Fritidsintressen: Umgås med 
familjen, laga mat och har 

ständigt nya renoveringspro-
jekt på gång hemma.
Lyssnar på: Mycket svensk 
musik
Favoriträtt: Pasta i alla dess 
former
Drömresa: Safari i Kenya
Motto: ”Man har alltid ett val”
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

:-29

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

/ST

2-PACK 

SEMLOR

2-PACK 

BAKELSER

FÄRSKA

HAVSKRÄFTOR

ALLA LIMPOR

Gäller ej älvens grova 

och surdegsbröd

10:-

:-99/KG
:-

Max 1 sida/kund

HEL SIDA
FÄRSK LAXFILÉ

6990
/KG

Max 1kg/kund

1990
/ST

Max 1 bricka/kund

HEL BRICKA ÄGG 24-P

/KG2990
Max 2paket/kund

FLÄSKYTTERFILÉ

/KG3990

1:-/ST

Välj mellan Special K 
All bran regular

 Frosties
och Cornflakes 

STORPACK

:-79
/ST

1995
/ST /ST

/ST2990
500 G

GÅRDSOST 690
/ST

1KG RÖDA 
ÄPPLEN, I PÅSE

FALUKORV
COOP 800G

:-15/ST

Max 1 kg/kund

Max 2 st/kund

BLANDFÄRS 50/50
STYCKMÄSTAREN

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING
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NOL. Nols företagscen-
ter växer så det knakar 
och nyligen färdigställ-
des fyra nya arbetsplat-
ser i ett kontorsland-
skap.

Marie Sjödin, som dri-
ver MA Media i samma 
hus, menar att det fi nns 
unika möjligheter till 
samverkan då många 
företagare samlas. 

Nol har under de senaste 
tio åren genomgått en stor 
förändring. Den kanske inte 
syns lika mycket utifrån som 
innanför dörrarna. Från att 
ha varit en industriort med 
Tudors fabriker som främsta 
näringsverksamhet huserar 
idag över 50 företag bara i 

Tror på att samla företagarna. Fastighetsägaren Börje Karlsson, näringslivschefen Jannike Åhlgren och företagsrådgivaren Lena 
Wingbro i Nols företagscenters nya kontorslandskap. 

Nätverkande över en kopp. Pelle Fransson och Marie Sjödin är två av de omkring 15 företagarna 
som hyr in sig i huset.

Ett växande företagscenter
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

Information, anmälan och betalning till PlusGiro:  
430 69 38-4 senast den 21 mars till 

Barbro Sjöberg, tel 0303-96 620, bbkl.sjoberg@telia.com
Ulla Bengtsson, tel 0303-96 254, b.u.bengtsson@telia.com

Pris: 110 kr. I priset ingår förtäring, vatten,  
kaffe och kaka samt underhållning i form av 
en musikalisk quiz (tävla eller bara lyssna).

Drycker till självkostnadspris.

Medborgarhuset, 
Ledetvägen, Alafors

Fredag 28 mars 2014, kl 18.30

SPF Alebygdens
Vårfest

SPF ALEBYGDEN

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

HÄFTIGARE RESEBERÄTTELSER

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:-

”Den som bär” är den 
samlade titeln på elva sång-
er längs samma tråd. Tråden 
som går genom sångerna är 
den som Martin Lönnebo 
fann då han skapade Fräls-
arkransen, en form av rad-
band med olika pärlor som 
till exempel Gudpärlan, 
jagpärlan, tystnadspärlor, 
kärlekspärlor, ökenpärlan 
med fl era och som hand-
lar om Gud, om livet och 
om mig själv. Texterna är 
skrivna av Åsa Hagberg och 
musiken av Nadja Eriksson 
i en musikstil med dragning 
åt jazz, pop, visa och ballad. 

Tillsammans med jazzmu-
sikerna Tommy Kotter på 
piano och Henrik Arons-
son på kontrabas sjunger 
kammarkören VocAle dessa 
sånger nu på söndag i Starr-
kärrs kyrka.

Frälsarkransen kommer 
vi att senare i vår rent visu-
ellt få uppleva på Starrkärrs 
kyrkogård och inom kort 
tas första spadtaget till en 
meditationsvandring kring 
dessa pärlor eller stenar 
som det kommer att bli hos 
oss. Mer om detta kommer 
längre fram.

Musikpärlor i
Starrkärrs kyrka

Nols Företagscenters lokaler 
och fastighetsägaren Börje 
Karlsson har planer på att 
bygga ut ytterligare. 

Tanken med de fyra ny-
ligen färdigställda kontors-
platserna är att man som 
företagare till en låg kostnad 
ska kunna hyra in sig och få 
chans att nätverka med an-
dra. 

– Man ska ha råd att ta 
sig hemifrån. När man fl yt-
tar företaget till den här ty-
pen av miljö öppnar sig helt 
nya möjligheter. Man får en 
tydlig affärsmässighet, ökad 
kreativitet och framför allt 
chans till utveckling. Sedan 
ska man inte underskatta det 
mentala, att komma ut från 
hemmets väggar och bli pro-
fessionell på ett annat sätt. 
Här har man även tillgång 
till fi na lokaler för möten och 
presentationer, säger Janni-
ke Åhlgren, näringslivschef 
och Börje Karlsson tillägger:

– Det blir även en natur-
lig knutpunk för många olika 
verksamheter. 

Värdefullt nätverk
I ett av rummen i samma 
korridor sitter Marie Sjödin 
som driver MA Media. Hon 
är i färd med att hjälpa Pel-
le Fransson på Franssons 
Byggmaskiner att ta fram 
grafi skt material. Han är inte 
den enda kunden hon hittat 
inom företagscentrets vägg-
ar. 

– När man sitter i samma 
hus, äter lunch och fi kar till-
sammans väcks också idéer 
till olika samarbeten.

– Sedan kan man ha fi rma-
fester också, det blir ju an-
nars svårt om man är egenfö-
retagare, tillägger Pelle.

Lena Wingbro, företags-
rådgivare, menar att det just 
nu satsas mycket på företa-
gande runt om i hela kom-
munen. 

– Det bubblar verkligen, 
det märks inte minst i det 
kvinnliga företagsnätverket 
FemAle.
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Nissans Qashqai har 
med sina sju år på 
nacken blivit en riktig 
kassako och sålts i över 
två miljoner exemplar.

Fantastiska siffror 
och frågan är varför 
man ska ha pengarna på 
banken när man kan ha 
en Qashqai i garaget?

Bilen kan du när som 
helst ta ut för en tur, 
men på fl era banker kan 
du inte ens ta ut dina 
sparade slantar.

Nissan lever efter 
mottot ”Qash(qai) is 
king!” 

Precis allt är nytt i Nissan 
Qashqai - även om man kän-
ner igen sig. Nissan hoppas 
att modellen ska lyfta till nya 
höjder och har faktiskt sänkt 
priset med fl era tusenlappar 
trots att nykomlingen är be-
tydligt bättre och mer välut-

rustad. Det låter som en bra 
början, inte sant?   

Nytt och fräscht 
Utseendet har blivit tuffare 
men samtidigt elegantare 
och ingen kan anklaga bi-
len för att vara slätstruken. 
Varje litet veck har hamnat 
på rätt ställe samtidigt som 
inredningen ger ett modernt 
och fräscht intryck. Borta är 
de runda ventilationsutsläp-
pen, den småtrista ratten och 
handbromsspaken - som nu 
blivit elektronisk. 

En fi ness är skärmen mel-
lan varv- och hastighets-
mätaren som kan fungera 
som nummerpresentatör för 
mobilen förutom att visa 
säkerhetsvarningar och na-
vigatorns körinstruktioner. 
Någon sjusitsig Qashqai 
kommer inte att lanseras och 
vi frågar varför? 

Svaret blir att de som köp-
te modellen inte gjorde det 

för extrasätena utan var ute 
efter större bagageutrymme. 
Därför har bagaget nu växt 
med 25 liter samtidigt som 
det redan tidigare generö-
sa utrymmet i baksätet ökat 
med två centimeter. Liksom 
tidigare kan man fälla det 
tvådelade baksätets ryggstöd 
i 60/40 men lastytan blir ty-
värr inte helt plan. 

Snabba Qash 
Under huven erbjuds inled-
ningsvis tre motorer – en 
bensinfyra på 115 hästkrafter 
samt turbodieslar på 110 res-
pektive 130. Bensinaren är 
en trevlig bekantskap medan 
minsta dieseln är i klenaste 
laget och tvingar oss planera 
omkörningarna väl. 

Däremot rullar oljebrän-
naren tyst, vilket även den 
starkare dieseln gör som vi 
valt att lägga extra fokus på. 
Sprinten till hundra är knap-
past hårresande utan tar 10,5 

Qash(qai) is king

Oj, vilken 10-poängare
Vi minns det som igår 
– året var 2008 och 
det var dags för prov-
körning av den första 
generationens Hyundai 
i10 på Sicilien.

Varför denna händel-
se etsat sig fast i minnet 
beror inte så mycket på 
bilen, utan snarare navi-
gatorn som tackade för 
sig söder om Palermo.

Där kan man utan 
anledning tilldelas ett 
par cementstövlar och 
ståplats i Medelhavet 
av den lokala maffi ak-
lanen.

Men vi klarade oss 
med livhanken i behåll.

På den tiden kostade Hyun-
dai i10 från 89 900 kronor 
men utrustningen var inte 
mycket att hurra för. Tänk 
inte ens tanken på krockkud-
dar och antispinn, men för 
tiotusen extra kunde man få 
AC samt fönsterhissar. Allt-
sedan den där februaridagen 
på Sicilien så har 450 000 i10 
hittat sina ägare runt om i 
Europa. Nu är det dags igen 
och vi tar det säkra före det 
osäkra och provkör på Sar-
dinien.   

 
Lyckat designjobb 

Hyundai är noga med att 
poängtera att nya i10 är en 
europeisk historia som kon-
struerats i koreanernas ut-
vecklingscenter i Tyskland 
och byggs i Turkiet. Längden 
har plussats på med åtta cen-
timeter på längden och sju på 
bredden. Det gör att bilen 
inte längre är minst i klassen, 
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Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf

© CNP AB

lansforsakringar.se

MISSADE DU DIN  
SAMBOS FÖDELSEDAG?

Tillsammans kan vi utrota oturen. 
Ett första steg är att gå in på  

oturskollen.se och göra vårt test.

lansforsakringar.se

HYUNDAI I10 COMFORT 1,0
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Staffan Swedenborg
Jenny Nilsson
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Hyundai i10 Comfort 1,0.

Nissan Qashqai 1,6 dCi 4x4 Acenta.

TILLSAMMANS BLIR  
DET BILLIGARE
Har er bostadsrättsförening/samfällighet 
någon bevakning? Vi erbjuder en prisvärd 
lösning för era behov. Vi bevakar enskilda 
lägenheter, parkeringar och gemensamma 
byggnader. Allt enligt era önskemål.  
 
Kontakta oss för offert!



VECKA 11         NUMMER 10|20 SPORT

Östra Cupen
Kortedala IF – Ahlafors IF 2-0
(Kortedala vidare till semifinal)

DM Västergötland
Skepplanda BTK – Lödöse/
Nygård 2-1 (1-1)
Mål SBTK: Tobias Ottosson 2. LNIK: 
Niklas Rydin.

Alvhems IK – Trollhättans FK 
1-14 (1-4)
Mål AIK: Jimmy Lidén.

Träningsmatcher
IFK Fjärås – Ahlafors IF 2-1 
(2-0)
Mål AIF: Michael Hintze.

Skepplanda BTK – Stenkullen 
GoIK 1-2 (1-0)
Mål SBTK: Linus Carlsson.

Romelanda UF – Älvängens 
IK 0-0

Alvhems IK – Nödinge SK 3-7

Division 2 Göteborg damer
Kärra IBK – Surte IS IBK 4-6
Mål SIS: Sofie Karlsson 2, Carolina 
Björkner, Annika Korsbo, Jonna Leek, 
Katja Kontio. Matchens kurrar: Sofie 
Karlsson 3, Annika Korsbo 2, Malin 
Bernhardsson 1.

Pixbo Wallenstam 20 161 59
Sportlife Kungälv 20  73 49
Lindås IBK 20  34 46
Surte IS IBK 20  29 38
Lindome IBK 20   -4 34
FBC Lerum 20  15 31
Floda IBK 20    -1 27
Guldhedens IK 20 -56 13
IBK Göteborg 20 -93 12
Kärra IBK 20 -83   9 
IBF Backadalen 20 -75   8

Division 3 Göteborg
Ale IBF – IK Zenith 4-9
Mål Ale: Mattias Ögren 2, Niklas 
Karlsson, Patrik Jonasson.

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Guldringen 11-3
Mål SIS: Pontus Jonsson 3, Almir Me-
hmedagic 2, Mathias Larsson 2, Toni 
Hilkamo 2, Christoffer Ahlström och 
Daniel Dahlman 1 vardera. Matchens 
kurrar: Almir Mehmedagic 3, Pontus 
Jonsson 2, Mathias Larsson 1.

Division 4 Göteborg damer
Ale IBF – Herrestads AIF 6-6
Mål Ale: Emma Gunnarsson 3, Elin 
Fridh 2, Chstrina Farne.

INNEBANDY

FOTBOLL

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 13 par. Medel 
var 119 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson              144
2. Ole J Jensen/Rune Jansson             141
3. Åke Wänström/Conny Törnberg      138
4. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 136
5. Bend Villumsen/Nils Lindström       133
6. Torsten Johansson/Ronny Andersson 132
    Elsa Persson/Rikard Johansson      132
8. Thomas Elfving/Bertil Hansson      119

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Fredag 14 mars kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors IF – Kode IF

Lör 15 mars kl 12.00
Sjövallen
Ahlafors dam –  
Lödöse/Nygård

Lör 15 mars kl 12.00
Forsvallen
SBTK dam – Holmalund

Lör 15 mars kl 14.00
Forsvallen
Skepplanda – Bergum

Allt närmare trean

INNEBANDY 
B O H U S H A L L E N 

LÖRDAG 15 MARS KL 12.45

SURTE IS IBK 
ASTRA ZENECA

HERRAR DIV 4

Parkera på grusplan vid hallen

BOHUS. Surte IS IBK tog 
snabb revansch efter 
förra veckans platt-
match.

Guldringen krossades 
utan pardon.

Nu är Surte bara tre 
matcher från ett avan-
cemang till division tre.

Förlusten mot Mölndals 
Övre blev ett misstag på re-
san. I lördags var Surte IS 
IBK:s herrar tillbaka i vin-
narcirkeln. Hemmamatchen 
mot Guldringen var över 
efter en period, men det 
krävdes ett baklängesmål för 
att väcka Surtelaget. Redan 
efter en och en halv minut 
hade gästerna skjutit 0-1.

– Vi hade pratat om att 
gå ut och ha roligt, plötsligt 
var vi i underläge. Det blev 
en väckarklocka och efter det 
spelade killarna ut hela sitt 
register. Fantasifull anfalls- 
innebandy när den är som 
bäst, säger tränare Tobbe 
Engström.

Surte var helt överlägsna 
sina motståndare och hade 
det inte varit för Guldring-
ens storspelande målvakt 
kunde siffrorna blivit ännu 
större.

Monster
– Han var ett monster i 
målet, men vi utförde ändå 
matchen på ett mycket be-
undransvärt sätt och vann 
med klara siffror. Jag tror 
att publiken fick valuta och 
nu hoppas jag att alla sluter 
upp på lördag. Det är näst 
sista hemmamatchen och vi 
behöver allt stöd vi kan få, 
hälsar Tobbe Engström.

Normalt ska självfallet 
inte tabelljumbon Astra 
Zeneca kunna störa seriele-
dande Surte, men nu börjar 
nerverna kännas och då kan 
allt hända. Svåraste utma-
ningen på papperet av de tre 
återstående matcherna är ab-
solut bortamötet med tabell-
fyran Sävedalens IBK. I sista 
omgången väntar femman 
Hovås IBK i Bohushallen. 
Blir det guldfest efter det?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Guldringen 11-3

INNEBANDY

Toni Hilkamo och Surte IS IBK:s herrar är nu bara tre matcher från avancemang till trean.

– Tre matcher kvar för Surtes herrar
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Redan innan den sista om-
gången i damernas division 
två stod det klart att Surte IS 
IBK slutar fyra. Ett bra facit 
första året som har varit allt 
annat än enkelt. En nykom-
ponerad trupp med en härlig 
mix av gammalt och ungt 
har spelat sig samman. Lag-
kapten och poängdrottning, 
Carolina Björkner, är äldst 
med sina 31 år och Natalie 
Hjertberg yngst med sina 
14. Med andra ord är det en 
trupp som har mycket fram-
för sig. Surte såg också till att 
den avslutande matchen gav 
förhoppningar och engeri 
inför nästa säsong.

Efter en medioker för-
staperiod ledde Kärra med 
uddamålet, en ledning som 
laget behöll även efter två 
perioder. I den tredje skru-
vad gästande Surte upp tem-
pot och utdelningen kom 
som ett brev på posten. Jon-
na Leek kvitterade, Katja 
Kontio gjorde ledningsmå-
let och Carolina Björkner 
pangade in 6-4 till Surte i 
powerplay.

Fyra ramträffar
– Utdelning var väl något 
retroaktiv. Vi hade fyra ram-
träffar i matchen och skapa-
de definitivt tillräckligt för 
att vinna, säger Tommi Pa-
sanen.

Han kunde konstatera att 
segern var lagets tolfte för 

året. Carolina Björkner blev 
lagets främsta poänggörare 
med 33 poäng, näst bäst var 
Sofie Karlsson som gjorde 
två mål i matchen mot Kär-
ra. Björkner slutade sjua i 
seriens poängliga som vanns 
av Pixbo Wallenstams The-
res Lendt. Sportlife Kung-
älv och Lindås IBK följer 
nu med seriesegrande Pixbo 
Wallenstam in i ett spännan-
de kval mot division ett.

– Vi kan ta ledigt med 
gott samvete. Tjejerna har 
gjort en bra säsong och vi 
har lagt en bra grund för att 
etablera ett stabilt damlag i 
division två, avslutar Tommi 
Pasanen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Surtes damer segrade i sista matchen

KÄRRA. Surtes innebandydamer höjde sig i den 
sista perioden i den sista matchen för säsongen. 

Det gav till sist en avslutande seger borta mot 
Kärra IBK.

– Vi satte en snygg punkt och kan ta med oss 
mycket positivt från året, säger Surtetränaren 
Tommi Pasanen.

Sofie Karlsson blev tvåmålsskytt i den avslutande segermatchen mot Kärra IBK. Hon blev också 
tvåa i lagets interna skytteliga efter lagkapten Carolina Björkner.

Div 2 Göteborg damer
Kärra IBK – Surte IS IBK 4-6

INNEBANDY

– Kärra chanslöst i slutet
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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.

1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

199
GYMKORT

KR / MÅN
295 kr klubbavgift tillkommer (AG-kort)



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

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

ALE-hallen Cup för 
pojkar födda 2002

Lördagen den 15 mars 2014 08:00 –18:00

Med lag från
TORSLANDA IK, NÖDINGE SK, KÅLLERED 

SK,STENKULLEN GoIK, SKÄRHAMNS IK, HÖNÖ IS 
IK KONGAHÄLLA, ERIKSBERGS IF, SJÖVALLA FK, 

EDS FF, IFK UDDEVALLA, ONSALA BK

Cafeterian är öppen Välkomna

VILL DU OCKSÅ VARA MED 
Vi har lag från pojkar och flickor födda 2007 

till Oldboys 

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Tider och kontaktpersoner hittar du på  

våra lags hemsidor 

NÖDINGE - SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

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
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NUMMER 10         VECKA 11| 03SPORT

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.

LAHOLM. Det blev en 
extra tung resa till bort-
amatchen mot Hök.

Mölndals överraskan-
de seger över Stenung-
sund tidigare i veckan 
släckte allt hopp för Ale 
HF.

Efter ännu en förlust 
väntar nu spel i division 
fyra för Ales handbolls-
herrar.

Ale HF kom till spel utan 
avstängde Jonathan Ceder-
holm och Joakim Samu-
elsson. Ersättarna Henrik 
Tallheden och Nicolas 
Muhrén gjorde det bra, men 
totalt sett visade HK Hök 
bättre skärpa när det luktade 
mål.

– Vi klarar oss bra i 
det uppställda spelet. Det 
som skiljer var framför allt 
kontringsspelet. De hade två 
riktigt snabba killar och det 
är bara att erkänna att där 
hade vi inget att sätta emot. 
Hök var tyngre och bätt-
re, säger Aletränaren Janne 
Lövgren.

Även om hemresan blev 
tung återfanns det snabbt en 
revanschlust.

– Killarna har bestämt sig 
för att försöka vinna de två 
återstående matcherna mot 
Halmstad (h) och Rya (b). 
Vi ska avsluta det här på ett 
snyggt sätt, menar Lövgren.

 Nedflyttningen i divi-
sion fyra innebär att Ale HF 
tvingas flytta ner det lag som 
redan spelar där och det be-
tyder samtidigt att klubbens 
lag i femman får ta ny sats i 
sexan.

– Ja, det är självklart trå-
kigt, men det kan också vara 
bra för våra yngre killar att få 
vinna lite matcher och bygga 
upp självförtroendet. Det är 
nog inte bara att vända upp-
åt, men tränar vi på bra så 
kan nog killarna springa hem 
många matcher, spår Janne 
Lövgren.

Sedan Ale HK, den ge-
mensamma satsningen som 

Nödinge SK, Skepplanda 
BTK och Älvängens IK star-
tade 1991, har herrhandbol-
lens främsta lag aldrig spelat 
längre ner än division tre. 
Under Stig Santas ledning i  
mitten av 90-talet  kämpade 
Ale HK i toppen av division 
två.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nästjumbon 
HK Varberg hängde med 
i 53 minuter.

Sen satte Nödinges 
damer in rycket – döds-
rycket.

Segern stannade vid 
fem mål och två sköna 
poäng.

Efter två knappa förluster 
mot Baltichov och Göteborg 
Finest har Nödinges hand-
bollsdamer kommit in i en 
fin trend. Förra veckan pres-
sades topplaget Alingsås HK 
till oavgjort. I söndags borta-

besegrades HK Varberg med 
klara siffror.

– Stabilt. Vi är det bättre 
laget, men det tog lite tid 
innan vi fick hängt av dem. 
Vi hade stundtals ett bra om-
ställningsspel med Caroline 
Karlsson som vass spjut-
spets, säger NSK-tränaren 
Tony Lindskog.

HK Varberg ska ha be-
röm för sin inställning och 
attityd. Laget gav aldrig upp 
och det dröjde till slutet av 
matchen innan Nödinge 
kunde avgöra. I vanlig ord-
ning fick laget försöka klara 
sig utan sin storstjärna, Elina 
Mathiasson, som punktades 
under delar av andra halvlek.

– De gick ut ganska högt 

på oss och det tog som sagt 
tid innan vi fick ordning på 
spelet. Alla gör en godkänd 
insats och vi vinner helt rätt-
vist, säger Tony Lindskog.

Nödinge har nu kvar att 
möta HK Aranäs hemma 
och Östra Göteborg borta. 
Som bäst kan laget sluta sjua. 

Säsongen blev inte vad 
klubben förväntat sig, då 
både spelmotorn Catrine 
Aronsson och storskytten 
Elina Mathiasson drab-
bades av svåra skador på 
försäsongen. Nödinges blå 
eleganter får istället spänna 
bågen inför kommande sä-
song.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nödinge jagar
sjundeplatsen

Elina Mathiasson har kämpat sig tillbaka efter knäskada och närmar sig storformen, men tyvärr 
återstår bara två matcher av säsongen.

Johan Lövgren blev Ales främsta målskytt i bortamötet med 
Hök, åtta mål blev Lövgrens facit.
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– Ale HF ner i fyran
Allt hopp ute

Div 3 västsvenska västra
HK Hök – Ale HF 24-34

HANDBOLL

Div 2 västsvenska västra damer
HK Varberg – Nödinge SK 22-27

HANDBOLL

– Bortaslog HK Varberg
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Div 3 västsvenska västra
HK Hök – Ale HF 24-34
Mål Ale: Johan Lövgren 8, Nicolas 
Muhrén 5, Urban Tallheden 4, Henrik 
Tallheden 3, Marcus Hylander 3, 
Fredrik Johansson. Matchens kurrar: 
Henrik Tallheden 2, Nicolas Muhrén 1. 

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
HK Varberg – Nödinge SK 22-27 
(12-14)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, 
Caroline Karlsson 5, Chloé Crosby 
4, Michaela Sjöstrand 4, Sara 
Andréasson 3, Johanna Bengtsson 2, 
Jenny Jensdottir 2, Michelle Crosby 
1. Matchens kurrar: Caroline Karlsson 
2, Elina Mathiasson 1.

HANDBOLL

Ingen guldfest för 
Surte/Kareby i år heller
ÖREBRO. Det blev ingen 
guldfest för Surte/Karebys 
F17 i år heller. Nässjö blev 
för svåra i Behrn Arena. Se-
gersiffrorna skrevs till 5-2.

Surtetjejerna fick an-
nars en mycket bra start på 
matchen. Lagets notoriska 
målskytt Charlotte Sel-
bekk gjorde 1-0 i den 14:e 
matchminuten, men drygt 
fem minuter senare kvitte-
rade Nässjö. I halvlek hade 
småländskorna skaffat sig en 
3-1-ledning som blev 4-1 i 

upptakten av andra.
Surte gav inte upp utan 

Ida Friman reducerade med 
20 minuter kvar att spela. 
Nytt hopp i laget, men lyck-
an blev kortvarig. Nässjö 
skickade in 5-2 tre minuter 
senare.

Tjejerna kan blicka tillba-
ka på en bra säsong som näs-
tan bar hela vägen till guldet 
och ett silver är ju inte fy 
skam det heller.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ



VECKA 11         NUMMER 10|24 SPORT

11:40 FLICKOR 01 
NÖDINGE vs Bjurslätt

15:00 DAM DIV 2 
NÖDINGE  
vs HK Aranäs

12:30 POJKAR 02 
NÖDINGE vs Baltichov

ALE GYMNASIUM
SÖNDAG 16 MARS

www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HELGENS 
MATCHER 

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER

EL FIXARNA I ALE

Älvängens Kulturhus 
Söndag 16 mars

Ale Gymnasium 
Söndag 16 mars

14.45 P 01 Ale HF - Torslanda
15.45 Dam div4 Ale HF - Crocodiles

16.45 Herr div3 Ale HF - Halmstad

OK Alehof har under 
de senaste åren gjort 
en rejäl satsning kring 
Vasaloppsveckan, där såväl 
klubbmedlemmar som öv-
riga erbjuds en smidig pa-
ketlösning, som inkluderar 
det mesta. Vasaloppsåkare 
har klubben sedan många 
år erbjudit både bussresa 
och boende, men under de 
senaste åren har det även 
gjorts en rejäl satsning 
kring Tjejvasan, som fått 
mycket positivt gensvar. 
Med Alehofs bussar tar du 
dig inte enbart till och från 
boendet i bystugan, utan 
får även möjlighet att stan-
na till vid Vasaloppsmäs-
san. Naturligtvis blir du 
även skjutsad till start och 
hämtad efter målgång – en 
tjänst som även resenärer 
som reser med egen bil kan 
köpa till, så länge det finns 
lediga platser.

Under årets Vasalopps-
vecka registrerade klubben 
omkring 200 gästnätter i 
den inhyrda bystugan. Det 
blir många portioner gröt 
om morgonen och stora 
plåtar lasagne om kvällar-
na, vilket frivilliga krafter i 
klubben skötte galant. Om 
kvällarna hördes många 
glada skratt bland delta-
garna, trots att de ofta fått 
kämpa i ovanligt trassliga 
förhållanden med mycket 
nysnö, allt som oftast obe-
fintliga spår, omvallning 
och kampen mot repet.

– Att få hjälp med 
att valla skidorna och få 
tillgång till extra service 
utmed spåret anser många 
vara ovärderligt, berättar 
Erika Pedersen, en av 
eldsjälarna bakom klubbens 
Vasaloppssatsning.

– Att kunna utnyttja 
busservicen, slippa tra-
fikkaoset och komma till 
dukat bord både morgon 
och kväll är också skönt för 
den som vill ha fullt fokus 
på sitt lopp.

 I år hade klubben även 
ett lag på startlinjen i 
Stafettvasan. Väder, skador 
och ändrade arbetsscheman 
gjorde att laguppställning-
en ändrade karaktär ett par 
gånger under säsongen och 
spikades så sent som kväll-
en före start. Laget kom 
i mål på 215:e plats (av 1 
600 anmälda), precis över 
6 timmar och diskuterar 
redan en uppföljare nästa 
år. Skidsektionen kommer 
under den kommande 
veckan att ta ställning till 
om en större satsning även 
ska göras runt Stafettvasan 
i framtiden.

 Du som är intresserad 
av Stafettvasan eller något 
av våra andra arrangemang 
under Vasaloppsveckan är 
välkommen att kontakta 
Skidsektionen i OK Alehof. 
Kontaktuppgifter och 
information hittar du på 
klubbens hemsida.

I Stafettvasan åkte Angelica Johansson, Martin Eriksson, 
Magnus Ullman, Tobias Persson och blott 15-åriga Olivia 
Ullman för lag OK Alehof Team Extra.

Lyckad Vasalopps- 
satsning för OK Alehof

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. 

VÄXJÖ. I helgen genom-
fördes inomhus SM i 
friidrott för 15 och 16 
åringar i Växjö. 

Bohus IF Friidrott var 
representerade genom 
Markus Menander som 
hoppade Höjd. 

 
Markus gick in i tävlingen 
på 166 och klarade höjden 
utan problem. Han var 
sedan högt över 174, även 
detta i första försöket. När 
Markus sedan klarade 177 
i andra försöket trodde 
tränare Marthin Krantz att 
det skulle bli medalj, men 
det visade sig att det skulle 
bli ytterligare fyra stycken 
hoppare som klarar höjden. 
Markus gör sedan ett fantas-
tiskt fint hopp med luft över 
180 i första försöket och 
kopplar därmed ett grepp 

om en medalj. Till slut är de 
fyra hoppare som skall göra 
upp om medaljerna på 182. 
Det visar sig att det bara är 
Simon Wiklund – IK Wil-
ske som klarar höjden och 
därmed tar guld. Då Markus 
klarade 180 i första försöket 
ger det honom ett silver, 
samtidigt som han skriver 
historia med Bohus IF Frii-
drotts första SM medalj.      

Markus gör en utmärkt 
tävling i ett tufft startfält 
och när flera deltagare visa-
de nervositet under sin för-
sta SM-tävling var Markus 
lugn och samlad. Han hade 
inför tävlingen ett person-
ligt rekord på 176 som han 
lyckades slå två gånger.   

Föreningen gratulerar 
och önskar Markus lycka 
till i sin satsning mot högre 
höjder.                       Bohus IF Friidrott

Höjdarhopp gav
Markus Menander silver

RESULTAT

1. Simon Wiklund, IK Vilske, 
1,88
2. Markus Menander, Bohus 
IF, 1,80
3. Claes Lagerfelt, Linköping 
GIF, 1,80
4. Malcolm Herlenius, Ulevi 
FK, 180

ALAFORS. Mathias 
Söder från Alafors och 
tävlandes för Konga-
hälla AIK vann guld när 
Ungdoms-SM avgjordes 
i Växjö i helgen.

På sin födelsedag såg 
Mathias till att ta hem 
segern på 1 000 meter i 
klassen pojkar 15.

Dessutom blev det ett 
nytt personligt rekord 
och tillika nytt klubbre-
kord.

En bättre födelsedagspresent 
kunde han inte få. Mathias 
Söders drömmar om ett SM-
guld infriades.

– Det känns otroligt bra 
just nu. Loppet blev precis 
som jag hade hoppats. Jag 
lade mig som tvåa-trea till 
dess att det var tre varv kvar. 
Då gick jag upp i ledningen 

och höjde tempot, berättar 
Mathias.

Taktiken höll ända in i 
mål. Sluttiden 2.42 betyd-
de nytt personbästa med två 
sekunder.

En annan alebo som visa-
de framförtterna var Markus 
Menander från Bohus IF 
som tog silver i höjd. Även 
han tävlandes i P15.  

JONAS ANDERSSON

Mathias Söder från Alafors.

Markus Menander.

SM-guld till Mathias Söder
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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:-

ÄLVÄNGEN. Båtmässan 
blev ett lyckat arrang-
emang, nu planerar 
Repslagarmuseet för 
nästa utåtriktade verk-
samhet.

När TUR-mässan slår 
upp dörrarna nästa tors-
dag fi nns repslagarna 
från Älvängen på plats.

– Första gången vi var 
med var 2007, berättar 
Bernt Larsson.

Inledningsvis är TUR-mäss-
san endast öppen för fack-
besökare, men från och med 
fredag eftermiddag och fram 
till söndag kväll hälsas all-
mänheten välkommen till 
Svenska Mässan.

– De första dagarna kny-
ter vi kontakt med olika rese-
byråer, pensionärsföreningar 
och andra organisationer 
som kan vara intresserade 
av Repslagarmuseet som 
besöksmål. Samtidigt som 
vi marknadsför museet och 
de guidningar vi kan erbju-
da så lyfter vi även fram Ale 
kommun, förklarar Bernt 
Larsson.

– Vi har en sponsrad plats 
och är väldigt tacksamma för 
det. Placeringen är utmärkt. 
I vanlig ordning kommer vi 
att ha sällskap av NAV – In-
dustrihistoria och arbetslivs-
museer i Väst, säger Bernt.

När privatpersonerna in-
tar mässhallen drar också 
försäljningen igång. Repsla-
garmuseet kommer att visa 
upp sitt digra produktutbud 
av rep, lotteriboden håller 
öppen och souvenirer fi nns 
att köpa.

– Kronhjulet tar vi med 
oss för att demonstrera 
repslagning. Jag kommer 
att ha god hjälp av Christer 
Engström och nämnas bör 
även Maj-Lis Carlsson som 
ser till så att organisationen 
fungerar, säger Bernt Lars-
son.

Noterbart i övrigt från 
Repslagarmuseet är att Läns-
styrelsen beviljat en miljon 
kronor för restaurering av 
den gamla bryggan vid den 
norra ändan av repslagarba-
nan.

– Vi är glada över att det 
klassas som ett kulturminne 
och förhoppningen är att 
hela området ska rustas upp, 
så att vi kan få en parkliknan-
de miljö.

Vidare har Repslagarmu-

seets kontor övergått i kom-
munens ägo, från att tidigare 
haft en privat hyresvärd.

– Det känns tryggt för 
framtiden och samarbetet 

som vi har med Ale kommun 
är väldigt bra, avslutar Bernt 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Över en 
miljon tittare såg fi lmen 
om honom på tv.

Under våren åker 
Torgny ”Kingen” Karls-
son ut på Riksteatertur-
né med produktionen 
”När rocken kom till 
Sveg”.

Nödinge är en av 
närmare 80 orter som 
besöks, vilket sker tis-
dagen den 8 april.

När rocken kom till Sveg är 
historien om hur rocken in-
tog Sverige. Rockens inträde 
förändrade den svenska folk-
själen i grunden. Så även i 
lilla Sveg där Torgny ”King-
en” Karlsson växte upp. 
Trots att det inte bor fl er än 
3 000 personer på orten har 
den en stolt musikalisk tradi-
tion. ”Kingen” säger sig ha 
mycket att tacka Sveg för när 
det gäller den musikaliska 
karriären.

– Över en miljon tittare 
såg fi lmen om ”Kingen” på 
SVT och hans bok fi nns nu 

till försäljning, säger Mar-
gareta Nilson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

– Efter succén med 123 
Schtunk ser vi nu fram emot 
detta musikaliska äventyr. 
Det kommer att bli fullt ös 
från första stund, säger Mar-
gareta Nilson.

”Kingen” blev känd un-
der 90-talet med sina band 
Kingen trio och Kingen and 
the blue Flamingo orchestra. 
Han har också varit medlem 
i, och skriver fortfarande lå-
tar för, The Boppers.

När rocken kom till Sveg 
är både en nostalgisk tillba-
kablick och en musikalisk 
resa fylld av spelglädje. När 
Kingen och the Uppercuts 
äntrar scenen och berättar 
om hur en stenkaka från 
USA för evigt möblerade om 
i folkhemmets skivsamlingar 
blir det både nyskrivet mate-
rial och gamla covers. En del 
skrönor utlovas också.

Biljetter säljs på bibliote-
ket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Bernt Larsson håller som bäst på att planera inför TUR-mässan som äger rum 20-23 mars i Svens-
ka Mässan.

”Kingen” intar scenen i Ale gymnasium tisdagen den 8 april. När 
rocken kom till Sveg är en turné med Riksteatern. I förgrunden: 
Torgny ”Kingen” Karlsson. I bakgrunden: Jonas Thornberg, Jens 
Persson och Göran ”Baga” Backlund.

Kulturminne. Bryggan vid den norra ändan av repslagarbanan 
ska restaureras. 

Nästa mässa på tur
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– ”Kingen” kommer
till Ale gymnasium

När rocken intog Sverige
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11:40 FLICKOR 01 
NÖDINGE vs Bjurslätt

15:00 DAM DIV 2 
NÖDINGE  
vs HK Aranäs

12:30 POJKAR 02 
NÖDINGE vs Baltichov

ALE GYMNASIUM
SÖNDAG 16 MARS

www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HELGENS 
MATCHER 

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER

EL FIXARNA I ALE

Älvängens Kulturhus 
Söndag 16 mars

Ale Gymnasium 
Söndag 16 mars

14.45 P 01 Ale HF - Torslanda
15.45 Dam div4 Ale HF - Crocodiles

16.45 Herr div3 Ale HF - Halmstad

OK Alehof har under 
de senaste åren gjort 
en rejäl satsning kring 
Vasaloppsveckan, där såväl 
klubbmedlemmar som öv-
riga erbjuds en smidig pa-
ketlösning, som inkluderar 
det mesta. Vasaloppsåkare 
har klubben sedan många 
år erbjudit både bussresa 
och boende, men under de 
senaste åren har det även 
gjorts en rejäl satsning 
kring Tjejvasan, som fått 
mycket positivt gensvar. 
Med Alehofs bussar tar du 
dig inte enbart till och från 
boendet i bystugan, utan 
får även möjlighet att stan-
na till vid Vasaloppsmäs-
san. Naturligtvis blir du 
även skjutsad till start och 
hämtad efter målgång – en 
tjänst som även resenärer 
som reser med egen bil kan 
köpa till, så länge det finns 
lediga platser.

Under årets Vasalopps-
vecka registrerade klubben 
omkring 200 gästnätter i 
den inhyrda bystugan. Det 
blir många portioner gröt 
om morgonen och stora 
plåtar lasagne om kvällar-
na, vilket frivilliga krafter i 
klubben skötte galant. Om 
kvällarna hördes många 
glada skratt bland delta-
garna, trots att de ofta fått 
kämpa i ovanligt trassliga 
förhållanden med mycket 
nysnö, allt som oftast obe-
fintliga spår, omvallning 
och kampen mot repet.

– Att få hjälp med 
att valla skidorna och få 
tillgång till extra service 
utmed spåret anser många 
vara ovärderligt, berättar 
Erika Pedersen, en av 
eldsjälarna bakom klubbens 
Vasaloppssatsning.

– Att kunna utnyttja 
busservicen, slippa tra-
fikkaoset och komma till 
dukat bord både morgon 
och kväll är också skönt för 
den som vill ha fullt fokus 
på sitt lopp.

 I år hade klubben även 
ett lag på startlinjen i 
Stafettvasan. Väder, skador 
och ändrade arbetsscheman 
gjorde att laguppställning-
en ändrade karaktär ett par 
gånger under säsongen och 
spikades så sent som kväll-
en före start. Laget kom 
i mål på 215:e plats (av 1 
600 anmälda), precis över 
6 timmar och diskuterar 
redan en uppföljare nästa 
år. Skidsektionen kommer 
under den kommande 
veckan att ta ställning till 
om en större satsning även 
ska göras runt Stafettvasan 
i framtiden.

 Du som är intresserad 
av Stafettvasan eller något 
av våra andra arrangemang 
under Vasaloppsveckan är 
välkommen att kontakta 
Skidsektionen i OK Alehof. 
Kontaktuppgifter och 
information hittar du på 
klubbens hemsida.

I Stafettvasan åkte Angelica Johansson, Martin Eriksson, 
Magnus Ullman, Tobias Persson och blott 15-åriga Olivia 
Ullman för lag OK Alehof Team Extra.

Lyckad Vasalopps- 
satsning för OK Alehof

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. 

VÄXJÖ. I helgen genom-
fördes inomhus SM i 
friidrott för 15 och 16 
åringar i Växjö. 

Bohus IF Friidrott var 
representerade genom 
Markus Menander som 
hoppade Höjd. 

 
Markus gick in i tävlingen 
på 166 och klarade höjden 
utan problem. Han var 
sedan högt över 174, även 
detta i första försöket. När 
Markus sedan klarade 177 
i andra försöket trodde 
tränare Marthin Krantz att 
det skulle bli medalj, men 
det visade sig att det skulle 
bli ytterligare fyra stycken 
hoppare som klarar höjden. 
Markus gör sedan ett fantas-
tiskt fint hopp med luft över 
180 i första försöket och 
kopplar därmed ett grepp 

om en medalj. Till slut är de 
fyra hoppare som skall göra 
upp om medaljerna på 182. 
Det visar sig att det bara är 
Simon Wiklund – IK Wil-
ske som klarar höjden och 
därmed tar guld. Då Markus 
klarade 180 i första försöket 
ger det honom ett silver, 
samtidigt som han skriver 
historia med Bohus IF Frii-
drotts första SM medalj.      

Markus gör en utmärkt 
tävling i ett tufft startfält 
och när flera deltagare visa-
de nervositet under sin för-
sta SM-tävling var Markus 
lugn och samlad. Han hade 
inför tävlingen ett person-
ligt rekord på 176 som han 
lyckades slå två gånger.   

Föreningen gratulerar 
och önskar Markus lycka 
till i sin satsning mot högre 
höjder.                       Bohus IF Friidrott

Höjdarhopp gav
Markus Menander silver

RESULTAT

1. Simon Wiklund, IK Vilske, 
1,88
2. Markus Menander, Bohus 
IF, 1,80
3. Claes Lagerfelt, Linköping 
GIF, 1,80
4. Malcolm Herlenius, Ulevi 
FK, 180

ALAFORS. Mathias 
Söder från Alafors och 
tävlandes för Konga-
hälla AIK vann guld när 
Ungdoms-SM avgjordes 
i Växjö i helgen.

På sin födelsedag såg 
Mathias till att ta hem 
segern på 1 000 meter i 
klassen pojkar 15.

Dessutom blev det ett 
nytt personligt rekord 
och tillika nytt klubbre-
kord.

En bättre födelsedagspresent 
kunde han inte få. Mathias 
Söders drömmar om ett SM-
guld infriades.

– Det känns otroligt bra 
just nu. Loppet blev precis 
som jag hade hoppats. Jag 
lade mig som tvåa-trea till 
dess att det var tre varv kvar. 
Då gick jag upp i ledningen 

och höjde tempot, berättar 
Mathias.

Taktiken höll ända in i 
mål. Sluttiden 2.42 betyd-
de nytt personbästa med två 
sekunder.

En annan alebo som visa-
de framförtterna var Markus 
Menander från Bohus IF 
som tog silver i höjd. Även 
han tävlandes i P15.  

JONAS ANDERSSON

Mathias Söder från Alafors.

Markus Menander.

SM-guld till Mathias Söder
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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:-

ÄLVÄNGEN. Båtmässan 
blev ett lyckat arrang-
emang, nu planerar 
Repslagarmuseet för 
nästa utåtriktade verk-
samhet.

När TUR-mässan slår 
upp dörrarna nästa tors-
dag fi nns repslagarna 
från Älvängen på plats.

– Första gången vi var 
med var 2007, berättar 
Bernt Larsson.

Inledningsvis är TUR-mäss-
san endast öppen för fack-
besökare, men från och med 
fredag eftermiddag och fram 
till söndag kväll hälsas all-
mänheten välkommen till 
Svenska Mässan.

– De första dagarna kny-
ter vi kontakt med olika rese-
byråer, pensionärsföreningar 
och andra organisationer 
som kan vara intresserade 
av Repslagarmuseet som 
besöksmål. Samtidigt som 
vi marknadsför museet och 
de guidningar vi kan erbju-
da så lyfter vi även fram Ale 
kommun, förklarar Bernt 
Larsson.

– Vi har en sponsrad plats 
och är väldigt tacksamma för 
det. Placeringen är utmärkt. 
I vanlig ordning kommer vi 
att ha sällskap av NAV – In-
dustrihistoria och arbetslivs-
museer i Väst, säger Bernt.

När privatpersonerna in-
tar mässhallen drar också 
försäljningen igång. Repsla-
garmuseet kommer att visa 
upp sitt digra produktutbud 
av rep, lotteriboden håller 
öppen och souvenirer fi nns 
att köpa.

– Kronhjulet tar vi med 
oss för att demonstrera 
repslagning. Jag kommer 
att ha god hjälp av Christer 
Engström och nämnas bör 
även Maj-Lis Carlsson som 
ser till så att organisationen 
fungerar, säger Bernt Lars-
son.

Noterbart i övrigt från 
Repslagarmuseet är att Läns-
styrelsen beviljat en miljon 
kronor för restaurering av 
den gamla bryggan vid den 
norra ändan av repslagarba-
nan.

– Vi är glada över att det 
klassas som ett kulturminne 
och förhoppningen är att 
hela området ska rustas upp, 
så att vi kan få en parkliknan-
de miljö.

Vidare har Repslagarmu-

seets kontor övergått i kom-
munens ägo, från att tidigare 
haft en privat hyresvärd.

– Det känns tryggt för 
framtiden och samarbetet 

som vi har med Ale kommun 
är väldigt bra, avslutar Bernt 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Över en 
miljon tittare såg fi lmen 
om honom på tv.

Under våren åker 
Torgny ”Kingen” Karls-
son ut på Riksteatertur-
né med produktionen 
”När rocken kom till 
Sveg”.

Nödinge är en av 
närmare 80 orter som 
besöks, vilket sker tis-
dagen den 8 april.

När rocken kom till Sveg är 
historien om hur rocken in-
tog Sverige. Rockens inträde 
förändrade den svenska folk-
själen i grunden. Så även i 
lilla Sveg där Torgny ”King-
en” Karlsson växte upp. 
Trots att det inte bor fl er än 
3 000 personer på orten har 
den en stolt musikalisk tradi-
tion. ”Kingen” säger sig ha 
mycket att tacka Sveg för när 
det gäller den musikaliska 
karriären.

– Över en miljon tittare 
såg fi lmen om ”Kingen” på 
SVT och hans bok fi nns nu 

till försäljning, säger Mar-
gareta Nilson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

– Efter succén med 123 
Schtunk ser vi nu fram emot 
detta musikaliska äventyr. 
Det kommer att bli fullt ös 
från första stund, säger Mar-
gareta Nilson.

”Kingen” blev känd un-
der 90-talet med sina band 
Kingen trio och Kingen and 
the blue Flamingo orchestra. 
Han har också varit medlem 
i, och skriver fortfarande lå-
tar för, The Boppers.

När rocken kom till Sveg 
är både en nostalgisk tillba-
kablick och en musikalisk 
resa fylld av spelglädje. När 
Kingen och the Uppercuts 
äntrar scenen och berättar 
om hur en stenkaka från 
USA för evigt möblerade om 
i folkhemmets skivsamlingar 
blir det både nyskrivet mate-
rial och gamla covers. En del 
skrönor utlovas också.

Biljetter säljs på bibliote-
ket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Bernt Larsson håller som bäst på att planera inför TUR-mässan som äger rum 20-23 mars i Svens-
ka Mässan.

”Kingen” intar scenen i Ale gymnasium tisdagen den 8 april. När 
rocken kom till Sveg är en turné med Riksteatern. I förgrunden: 
Torgny ”Kingen” Karlsson. I bakgrunden: Jonas Thornberg, Jens 
Persson och Göran ”Baga” Backlund.

Kulturminne. Bryggan vid den norra ändan av repslagarbanan 
ska restaureras. 

Nästa mässa på tur
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– ”Kingen” kommer
till Ale gymnasium

När rocken intog Sverige
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NÖDINGE. Det spretar åt 
alla håll.

Att recensera en 
föreställning med 123 
Schtunk är sannerligen 
inte det lättaste.

Man kan bara kon-
statera att det är galet 
roligt!

I påannonseringen utlovades 
en teaterensemble i hög-
form. Vidare hade Ale Tea-
terförening påtalat att varje 
kväll är unik när 123 Schtunk 
står på scen. Förväntning-
arna infriades med råge och 
det blev snarare värre, eller 
låt oss säga bättre, än vad ar-
rangören anat.

Föreställningen ”Raskens 
– Vi går åt vilket håll vi vill!” 
bygger på Vilhelm Mo-
bergs klassiska verk. De tre 
skickliga clownerna, Dick 
Karlsson, Lasse Beischer 
och Josefi n Andersson, lå-
ter publiken möta Ida, Ner-
gårds-Anna, Körkvärdens 
Edvard, Kvasta-Sarans Tida 
och många andra underbara 
karaktärer. Det är en oefter-
härmlig version som bygger 
på situationskomik och där 
manuset bara utgör en lätt 
ledsagning för skådespelar-
na.

Skratten i Ale gymnasi-
ums teatersalong är många 
och hjärtliga. Det oförutsäg-
bara är det som roar och som 
får föreställningen att lyfta. 
Det är inte för inte som 123 
Schtunk drar fulla hus på sin 
turné – Nödinge utgjorde 
inget undantag.

Åskådarna involveras vare 
sig de vill eller inte i teatern. 
Att ta plats på någon av de 
första raderna i lokalen är 
inget för blygsamma perso-
ner. Det blev om inte annat 
Andreas från Skepplanda 
varse om ganska snart. Li-
kaså kallades Emma och 
Robert upp för en spontan 
dans. Då gäller det att inte 
ha scenskräck…

Föreställningen var upp-
delad i två akter. Tre timmar 
försvann snabbt, vilket är 

ett gott betyg. 123 Schtunk 
kan utfärda skrattgaranti och 
därför kommer också publi-
ken. Det var förhoppningsvis 
inte sista gången vi såg dem i 
Ale gymnasium.

Emma och Robert kallades upp ur åskådarle-
den för en spontan dans.

Ale Teaterförenings ordföran-
de Margareta Nilson hälsade 
123 Schtunk välkomna tillba-
ka till Nödinge.

Kapten Jägerschiöld presenterade sig för pu-
bliken.

– Schtunk infriade förväntningarna
Galet roligt!

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

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 123 Schtunk gästade Ale gymnasium i torsdags kväll med före-
ställningen ”Raskens – Vi går åt vilket håll vi vill”. 

ÄLVÄNGEN. Vårpremiä-
ren blev en succé.

Nu följer Repslagar-
museet upp med nästa 
Musikcafé.

Torsdagen den 20 
mars bjuds det under-
hållning med Larmet.

När Lars-Eric och Johan 
Frendberg gästade Repsla-
garmuseet och årets första 
Musikcafé blev det fullt hus. 
Förhoppningsvis kommer 
det lika mycket folk den här 
gången när Ales kända blåsor-

kester Larmet intar scenen.
– Vi hoppas på det, säger 

Lotta Berglöw.
Kvällen blir till största de-

len instrumental, men trum-
petaren Magdalena Agrell 
kommer att sjunga i några 
nummer.

Larmet har spelat i olika 
sammanhang i Ale med om-
nejd i över 30 år. Blåsorkes-
tern skapades 1978 av några 
musikintresserade lärare i 
Skepplanda. Det hela börja-
de som en gitarrcirkel, men 
mynnade så småningom ut i 
en blåsorkester.

Det besynnerliga nam-
net Larmet kom när en av 
medlemmarna på när blå-
sarna skulle ta en gemensam 
stämton. Det lät så illa att 
en av trumpetarna trodde att 
blandlarmet utlösts.

Orkestern har under fl era 
år samarbetat med olika körer 
och gjort gemensamma kon-
serter, de senaste åren med 
Lerum Vocalis.

Musikcaféet på Repslagar-
museet är uppdelat i två akter 
och som alltid serveras fi ka i 
pausen.

JONAS ANDERSSON

Blåsorkestern Larmet underhåller på Repslagarmuseets nästa Musikcafé som äger rum torsdagen 
den 20 mars.

Musikcafé med Larmet

Hjärtligt välkomna!

Tisdag den 25 mars 2014 kl 18.30
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga 
ombedes insända ansökan till Thore Berghamn 
Kapellvägen 6A, 446 32 Älvängen. 0303-338210

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

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
Söndag 23 mars kl 18.00

Entré 80 kr
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inte det lättaste.

Man kan bara kon-
statera att det är galet 
roligt!

I påannonseringen utlovades 
en teaterensemble i hög-
form. Vidare hade Ale Tea-
terförening påtalat att varje 
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Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15
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Torsdagen den 20 
mars bjuds det under-
hållning med Larmet.
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Musikcafé blev det fullt hus. 
Förhoppningsvis kommer 
det lika mycket folk den här 
gången när Ales kända blåsor-

kester Larmet intar scenen.
– Vi hoppas på det, säger 

Lotta Berglöw.
Kvällen blir till största de-

len instrumental, men trum-
petaren Magdalena Agrell 
kommer att sjunga i några 
nummer.

Larmet har spelat i olika 
sammanhang i Ale med om-
nejd i över 30 år. Blåsorkes-
tern skapades 1978 av några 
musikintresserade lärare i 
Skepplanda. Det hela börja-
de som en gitarrcirkel, men 
mynnade så småningom ut i 
en blåsorkester.

Det besynnerliga nam-
net Larmet kom när en av 
medlemmarna på när blå-
sarna skulle ta en gemensam 
stämton. Det lät så illa att 
en av trumpetarna trodde att 
blandlarmet utlösts.

Orkestern har under fl era 
år samarbetat med olika körer 
och gjort gemensamma kon-
serter, de senaste åren med 
Lerum Vocalis.

Musikcaféet på Repslagar-
museet är uppdelat i två akter 
och som alltid serveras fi ka i 
pausen.

JONAS ANDERSSON

Blåsorkestern Larmet underhåller på Repslagarmuseets nästa Musikcafé som äger rum torsdagen 
den 20 mars.

Musikcafé med Larmet

Hjärtligt välkomna!

Tisdag den 25 mars 2014 kl 18.30
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga 
ombedes insända ansökan till Thore Berghamn 
Kapellvägen 6A, 446 32 Älvängen. 0303-338210

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
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Bruno Nordenborg, 
Alefjälls Naturskydds-
förening, ifrågasätter i 

Alekuriren vecka 8 Svenska 
kraftnäts omdöme gällande 
stamnätsutbyggnaden för 
el i Västra Götaland. Hans 
svepande argumentation 
riskerar dock att skapa en 
felaktig bild av möjligheter 
med annan teknik.

Den största missuppfatt-
ningen är att en markförlagd 
likströmsledning på sträckan 
överhuvudtaget skulle vara 
ett alternativ. Elen produce-
ras och konsumeras närmast 
uteslutande som växelström. 

I fallet med ledningen 
Skogssäter-Stenkullen be-
hövs växelströmsledningen 
för att skapa ett maskat nät 
av ledningar där elen kan 
ta alternativa vägar vid en 
störning. Ett starkare nät 
i Västra Götaland ger en 
tryggare elleverans till såväl 
stora som mindre orter. En 
likströmsledning på sträckan 
bidrar inte till driftsäkerhe-
ten på samma sätt.

 Att gräva ner växel-
strömsledningar så långa 
som sträckan Skogssä-
ter-Stenkullen går inte med 
mindre än att effekten blir 
lidande. Som Nordenborg 
själv konstaterar blir effekt-
förlusterna mångdubbelt 
högre med markförlagd 
växelströmsledning. Därför 
förordas att ledningen byggs 
som en luftledning.

 Likströmsdelen av led-
ningen SydVästlänken som 
Bruno Nordenborg refere-
rar till syftar delvis till något 
annat: att öka överföringen 
från mellersta till södra 
Sverige. Ryggraden i det 
svenska och nordiska elnätet 
är dess utformning som väx-
elströmsnät som gör att det 
kan hållas sammankopplat. 
Sidéns/Hylanders inlägg i 
GP om teknikval som också 
refereras till beskriver inte 
hur ett likströmsalternativ 
skulle fungera i det aktuella 
fallet.

 Missuppfattningen om 
att det finns alternativ teknik 
som skulle kunna vara ge-
nomförbar på sträckan och 
uppfylla de krav vi ställer på 
driftsäkerheten är olycklig. 
En sådan missuppfattning 
skapar osäkerhet och fel 
förväntningar bland mar-
kägare och boende och tar 
fokus från den viktiga och 
konstruktiva dialogen med 
berörda om den nya sträck-
ningen, natur- och kulturin-
tressen och boendemiljö.

 Svenska kraftnät försöker 
alltid vara tydliga med de 
förutsättningar som råder 
där vi utreder en ny sträck-
ning. På sträckan Skogssä-
ter-Stenkullen finns inga 
tekniska alternativ till en 
luftledning för växelström.

 Olof Klingvall
Pressekreterare, Svenska kraftnät

Klargörande om missupp-
fattning om möjlig teknik

Vill verkligen aleborna 
betala mer än nödvändigt?
Det har varit många 

insändare om per-
sonlig assistans här

av kommunal personlig as-
sistans. Kommunens ansvar 
för de första 20 timmarna

välbehövligt i ett ansträngt 
budgetläge.

S-V-MP säger att det går

makten i Ale kommun. De 
åtgärder som de räknar upp 
i sin reservation skulle näm-

Håll Dig till sanningen!
Du påstod i senaste 

Alekuriren att det 
är ”ordförandens - i 

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

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

sammanträden.
I och med att jag är 2:a 

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

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

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

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

Svar på Eje Engstrands (S) insändare vecka 7:

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

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

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

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

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

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

annars förlorar man i stort 
sett all effekt” 

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

km, mellan Norge och i 
Nederländerna:

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

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

Svenska Kraftnäts press-
sekreterare Olof Klingvall 
påstår:

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

likström något alternativ”
På ”nyhetsrummet.se” 

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

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

(Avståndet mellan Skogs-

säter och Stenkullen är c:a 
8 mil.)

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

”Senaste miljövänliga 
tekniken

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

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

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

Ett likströmsalternativ 
måste undersökas, inte 
avfärdas!

Bruno Nordenborg
Ordförande Alefjälls 

Naturskyddsförening

Ljuger Svenska Kraftnät?

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

Trodde i min enfald 
att pendeltåget 
skulle locka folk att 

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

från december 2013 – åka 
från stan senast 20.50.

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

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

Boende i Båstorp, Alvhem

Kollektivtrafik inget för oss i norra Ale
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Vänsterpartiet i Lilla 
Edet har, utan av-
siktsförklaring på nå-

got sammanträde, lämnat in 
en ”protokollsanteckning” 
som är ankomststämplad 
2014-02-28 och som är lika 
med dagen efter senaste 
sammanträdet med Utbild-
ningsnämnden! 

Problemet är bara att 
Vänsterpartiet har diarie-
hänvisat den till ärendet 
Högstadieorganisation vid 
sammanträdet 2013-12-10, 
alltså tre nämndsmöten 
tillbaka!? 

Ingen ledamot har begärt 
och således inte fått en note-
ring om någon avsikt att in-
komma med en protokolls-
anteckning! Detta gäller 
samtliga sammanträden som 
behandlat Högstadieorga-
nisationen. Endast bild-
ningschef Maria Andersson 
begärde och fick göra en 
protokollsanteckning vid 
senaste sammanträdet.

Vad kan då vara förkla-
ringen till detta märkliga 
förfarande av Vänsterpar-
tiet?

I förra veckans artikel om 

beslutet Högstadieorgani-
sation gav Linda Alsing (V), 
ledamot i Utbildningsnämn-
den, en hänvisning till just 
denna ”protokollsanteck-
ning” att ”Vänsterpartiet 
inte anser att Tingbergs-
skolans högstadium skulle 
flyttas till Fuxernaskolan i 
Lilla Edet”!

Detta skulle förmodligen 
tolkas som att Vänsterpar-
tiet var det parti ingående 
i majoriteten (S, V och Fp) 
som ”dokumenterat” tagit 
ett, hos framförallt föräld-
rarna i Lödöse, populärt 

ställningstagande så tidigt 
som 2013-12-10 i ärendet 
Högstadieorganisation!

Vad håller Vänsterpartiet 
i Lilla Edet på med när det 
lämnas in ”bakdaterade” 
skrivelser? 

Försöker man införa ett 
nytt begrepp – retroaktivt 
ställningstagande?

Lars Ivarsbo (C)
Vice ordförande och gruppledare

för oppositionen (M, C, Kd och Mp)
i Utbildningsnämnden,

Lilla Edets kommun

Vindbruksområden bort?
Vad är det som har hänt?
Politiker har vänt!
Är det Pressfeldt som regerar?
Alliansen bara applåderar.
Är det svågerpolitik?
Sysslar Ale med sådan skit?
Fukoshimas utsläpp av  
radioaktivitet,
även det har kommit hit!
Vindkraften är naturlig  
och ren!
Kärnkraften betalar vi väl nu?
Eller våra barn och barn-
barn…sen?

Vindbruk,
ja tack!

Populistisk desperation hos Vänsterpartiet i Lilla Edet?

Årsmöte i PRO Surte-Bohus

Ett välbesökt årsmöte i Bohus servicehus.

Nästan 100 medlemmar 
hade hörsammat kallelsen 
till årsmötet för PRO Sur-
te-Bohus. Vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö öppna-
de mötet med en parenta-
tion över de medlemmar 
som lämnat oss. Därefter 
sjöng vår eminenta kör.

Klas Svensson valdes 
till mötesordförande och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. Sittande styrelse om-
valdes. Barbro Andersson 
har avsagt sig sitt uppdrag i 
styrelsen. Birgit Andersson 
nyvaldes som suppleant.

Verksamhetsberättelsen 
genomgicks och vi fick 
bland annat en mycket 
bra genomgång av Ritva 
Jansson vad som behandlats 
i Samrådsgruppen och KPR. 
Det var upplysande att så 
här i valtider få reda på Ale 
kommuns inställning till oss 
pensionärer. Vi har ju som 
tradition att utnyttja vår 
rättighet att gå till valurnor-
na. Det har ställts skriftliga 
frågor till samtliga partier 
hur de ser på äldrefrågor 
i kommunen. Ingen av 
partierna har lämnat något 
svar. Vi anser även att en 
möteslokal för oss pensionä-
rer borde finnas i den södra 
delen då matsalen i Bohus 
sagts upp av kommunen. 
Detta bör ingå i friskvårds-
programmet.

Verksamhetsberättelsen 
och revisionsberättelsen 
godkändes av mötet. Styrel-
sen beviljades full ansvars-
frihet.

Wivi-Anne tackade och 
avslutade mötet samt delade 
ut blommor. Därefter drack 
vi kaffe och åt goda semlor 
under det att vi underhölls 
av Clas Brunsten & Com-
pani med musik, glada visor 
och roliga historier.

Gunilla Carlson

LÖDÖSE. I lördags var 
det Internationella kvin-
nodagen.

Centerpartiet och 
Centerkvinnorna i Lilla 
Edet passade därför på 
att uppmärksamma en 
företagarkvinna.

Tina Åkesson i Lödöse 
erhöll diplom och bjöds 
på tårta.

Idag drivs cirka 27 procent 
av landets företag av kvin-
nor. Det innebär att Sverige 
har ett av västvärldens mest 
mansdominerade företagan-
de.

– Vi vill så klart att före-
tagarkvinnorna ska bli fler. 
Fler företagarkvinnor är en 
förutsättning för ett jämställt 
näringsliv med fler kvinnor i 
bolagsstyrelser och i de ope-
rativa ledningarna. Företa-
garkvinnorna ger helt enkelt 
förutsättningar för fler kvin-
nor med makt i näringslivet, 
för ett jämställt samhälle, 

och det tycker vi är viktigt, 
säger Centerpartiets grupp-
ledare Julia Färjhage.

– Av den anledningen 
bestämde vi oss för att upp-
märksamma en kvinna som 
redan tagit steget och gjort 
affärer av sina idéer, förkla-
rar Julia Färjhage.

I fredags eftermiddag fick 
Tina Åkesson besök av Cen-
terkvinnorna Julia Färjha-
ge och Carina Andersson. 
Tina driver Mellomgården 
som ingår i Gröna Gårdar. 
Hela familjen är delaktig i 
jordbruket, men Tina sköter 
det huvudsakliga arbetet på 
gården som förutom kött-
djur också innefattas av eko-
logisk spannmålsodling.

– Tina är en av de kvinnor 
som vågat. Vi hoppas att hon 
inspirerar fler kvinnor att bli 
egna företagare. Vi bjuder på 
tårta och delar ut ett diplom 
för att visa vår uppskattning 
för hennes arbete, avslutar 
Julia Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Tina Åkesson erhöll diplom

Tina Åkesson, som driver Mellomgården, uppmärksammades av 
Centerpartiet i Lilla Edet med anledning av den Internationella 
kvinnodagen. Carina Andersson överlämnade ett diplom.

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A6 3,0 TDI Quattro Aut -10  169.900 kr 
BMW 118 143hkr -09  124.900 kr 
BMW M3 3,2 / 343HK -01  134.900 kr 
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09  99.999 kr 
Ford Escort 1,6 CL -87  4.900 kr 
Ford Focus Titanium  1,6T -13  179.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI 5-dörr -11  114.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO 5-dörr -13  149.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI Komfort -07  59.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI Komfort 5-dörr -08  69.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -09  69.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -12  119.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Crdi ECO Komfort -10  99.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Ex 5D -10  89.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 Crdi ECO -11  114.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDI -11  107.500 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDI Komfort -11  107.500 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 CRDI Komfort -10  104.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 Crdi ECO -10  109.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 EX -08  64.900 kr 
Kia Cee´d SW 1.6 Crdi ECO -10  104.900 kr 
Kia Cee´d SW 1.6 Crdi ECO -12  119.900 kr 
Kia Cee´d SW 1.6 Crdi ECO -10  104.900 kr 
Kia Cee´d Sw 1,6 Crdi ECO -12  129.900 kr 
Kia Magentis V6 188HK -06  69.900 kr
Kia Opirus 3,5 V6 Aut -05  34.900 kr 
Kia Optima 1,7 CRDI Komfort -12  199.900 kr
Kia Picanto 1,0 ECO EX 5D Edition -13  89.900 kr 
Kia Sorento 2,2 EX CRDI PP -12  274.900 kr 
Kia Sportage 1,6 EX 2WD -11  149.500 kr 
Kia Sportage 1,6EX Komfort -12  174.900 kr 
Kia Sportage 1,7 Crdi Komfort -12  179.900 kr

Kia Sportage 1,7 Crdi -12  179.900 kr 
Kia Sportage 2,0 Crdi -07  89.900 kr 
Kia Venga 1,4 CRDI ECO EX -11  99.800 kr
Kia Venga 1,4 Crdi Komfort -11  99.900 kr 
Lincoln Navigator Limo 10m  -98  199.900 kr
Mitsubishi Outlander 2,4 Intense -06  64.900 kr 
Nissan Navara 2,5 DCI LE Prem Aut -10   135.900 kr
Peugeot 206 1,4 5D -07  44.900 kr 
Peugeot 3008 Premium 1,6HDI Aut -10  137.900 kr 
Peugeot 307 CC 2,0HDI Cab -07  89.900 kr 
Peugeot 307 SW 2,0 drag -04  34.900 kr 
Renault Clio III 1,2 Flexifuel -09  57.500 kr 
Saab 9-5 2,0T Linear Sportcombi -07  54.900 kr 
Saab 9-5 Linear Biopower 2,0 Aut -07  54.900 kr 
Saab 900 2.3i-16 -94  4.900 kr 
Saab 900 16 valve -92  9.900 kr 
Seat Altea 2,0 TSI Freetrack 4WD -08  84.900 kr
Seat Ibiza 1,6 D -11  97.500 kr 
Seat Leon 1,6 -04  39.900 kr 
Skoda Fabia 1,2 Compis -04  29.900 kr
Skoda Octavia 1,6Tdi Greenline -12  94.900 kr
Skoda Octavia 2,0T 200HK RS Combi -06  74.900 kr
Skoda Superb X 1,8T Aut -06  59.900 kr 
Subaru Legacy 3,0 R Aut 245HK -07  109.900 kr 
Subaru Legacy Outback 2,5 drag -07  99.900 kr 
Toyota Aygo 1,0 -08 -08  39.900 kr 
Volkswagen Caddy Life 1,9Tdi 4Mot -10  99.900 kr 
Volvo 945 2,3 Aut -95  14.900 kr 
Volvo C30 1,8F Summum -09  89.900 kr 
Volvo S60 2,4 BIFUEL -07  74.500 kr 
Volvo S80 2,4 Aut, 170 Hk -99  19.900 kr 
Volvo V50 2,0D Business -07  79.500 kr
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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.

Den som kämpar med 
någonting, måste 
göra det med alla sina 

resurser. Det är ju det som 
ligger i ordets betydelse! Att 
kämpa innebär att någonting 
inte är enkelt. Det tar sin tid 
och utgången av kampen är 
oviss, det krävs fantasi och 
mod att våga. Man får helt 
enkelt göra vad man kan!

  I söndagens evangelietext 
pekar Jesus på en person och 
säger just det: ”Hon har gjort 
vad hon kunde”. Personen 
han talar om är en kvinna 
som just tagit en fl aska dyrbar 
nardusolja, värd uppemot en 
årslön, och smort Jesus med 
oljan. Detta får omgivningen 
att reagera givetvis. ”Hur kan 
hon göra så!?” Vi kan känna 
igen tongångarna, hur lätt är 
det inte att stå bredvid och 
ha synpunkter! Kanske är det 
just detta fenomen, att om-
givningen alltid och så snabbt 
har något att tycka, som gör 
många saker så mycket käm-
pigare. Fast vi alla har något 
som vi kämpar med, så bidrar 
vi lätt till ’tyckarkören’ – Var 
det nödvändigt? Det var väl 

inte lämpligt? Så borde man 
väl inte göra?

  Den kämpande tron är 
inte likgiltig. Den är inte 
ljum. Allt som oftast bär den 
på tvivel, men den har ändå 
kraft. Kraft att inte kliva un-
dan! Den gör vad den kan! 

  Jesus ifrågasätter omgiv-
ningens dom och agerande. 
”Varför gör ni henne led-
sen?” Och så bekräftar han 
kvinnans handling, tackar för 
den och lyfter fram den som 
något viktigt! Något som det 
ska talas om lika länge som 
det talas om Jesus själv. Det 
ger omgivningen något att 
kämpa med…

   Och så har det blivit, i 
över 2 000 år så har Bibelns 
läsare tagit del av hennes 
handling. Denna kvinna, 
evangelisten Johannes iden-
tifi erar henne med Martas 
och Lasaros syster, Maria, var 
kanske en av få som förstått 
Jesu ord om sin förestående 
död. Hon kämpar med denna 
tanke och inser att hon vill ge 
honom det yppersta hon kan, 
medans tid är fl askan med 
den dyrbara parfymoljan. 

Detta som ett tecken på sin 
tillgivenhet.

 Hon var beredd att göra 
vad hon kunde och hon sökte 
sin väg!

  Detta är något gott – att 
fi nna ett fotfäste i livet som 
innebär att jag är beredd att 
göra vad jag kan när kampen 
kommer! Och det är det som 
tron på Jesus Kristus kan ge.

  Guds närvaro i en männ-
iskas liv innebär en utgångs-
punkt för livet som ligger 
utanför människan själv. Tron 
ger mod att våga kampen. Jag 
fi nner kraft hos Gud att hålla 
ut och t o m kanske lite extra 
fantasi och kreativitet till 
att fi nna vägar till att klara 
kampen, om än oväntade av 
omgivningen. 

Den kämpande tron är 
inte en färdig  sannings-sä-
gande tro.

Den levande tron är en 
mognande- sannings-sökan-
de - tro! En tro som söker 
Jesu sinnelag och kärlekens 
och sanningens väg.  Som 
kvinnan gjorde!

Leif Jöngren
Älvängens missionsförsamling

BETRAKTELSE

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst
Söndag 16 mars. 

Starrkärrs kyrka kl. 18.00

Kammarkören VocAle sjunger 
tillsammans med orkester det 

nyskrivna verket 

Den som bär
sånger om visdom, närvaro och ljus

Texter av Åsa Hagberg och musik  
av Nadja Eriksson inspirerade av 
Martin Lönnebos Frälsarkrans.

ALAFORS. Eva Jönsson 
anordnade en hälsoträff vid 
Furustugan. Vi inledde med 
en promenad på elljusspå-
ret. Därefter informerade 
kommunens dietist

Jenny Sallander om kost 
och motion. Ett tjugotal 
medlemmar deltog.

Fredagsvandringen var 
tuff. Ett tjugofemtal gick 
från Nol i kuperad terräng 
till Hältorpssjön. Några val-
de att göra en avstickare för 
att avnjuta de första blåsip-

porna. Majoriteten gick via 
Lunnaliden och Bryggare-
backen till Nols station för 
att ta buss eller tåg till Nö-
dinge.  För många var detta 
okända trakter. Denna vecka 
tar vi tåget till Surte och går 
upp till Surtesjön.

Den 28 mars är det dags 
att motionera hjärnceller-
na. Vid vårfesten blir det då 
musikalisk frågesport under 
muntra former.

Lennart Mattsson

Herredagsbeslut, krigshandlingar och 
grevligt styre. Händelser och levnadsförhål-
landen i Gamla Lödöse 1473–1646.

Med anledning av infrastrukturella sats-
ningar pågår sedan ett par år tillbaka i stads-
delen Gamlestaden i Göteborg den största 
stadsarkeologiska utgrävningen någonsin 
i Västsverige. Årets grävsäsong på platsen 
påbörjas nu i mitten av mars. Här friläggs 
lösfynd och lämningar från den forna staden 
Nya Lödöse, en föregångare till det nuva-
rande Göteborg. 

Nya Lödöses uppkomst går tillbaka på 
ett beslut av riksföreståndaren Sten Stu-
re den äldre på sensommaren 1473. I ett 

påbud uppmanade han befolkningen i den 
fl erhundraåriga staden Lödöse att grunda en 
ny stad några mil söderut längs med Göta 
älv och fl ytta dit. Privilegierna som tillkom 
den gamla staden skulle föras över på den 
nya. Alla invånare hörsammade emellertid 
inte uppmaningen utan fortsatte att leva och 
verka i den gamla staden, som från och med 
1474 kom att kallas Gamla Lödöse. Som 
stad fortfor den i ett första skede att existera 
i drygt ett halvt sekel innan den förlorade 
sina stadsprivilegier under Gustav Vasas 
tid. Mot slutet av 1500-talet återfi ck orten 
stadsrättigheter, men nu inte som en kunglig 
stad utan som en grevskapsstad innan den i 
början av 1600-talet ännu en gång hamnade 
under kronan. Först framemot 1600-ta-
lets mitt blev staden slutligen av med sina 
privilegier.

 Nyligen öppnade på Lödöse museum 
en utställning om den fl yttande staden och 
Lödöses utveckling efter 1473. I anslutning 
till denna utställning föreläser historikern 
Adam von Schéele torsdagen den 20 mars 
om Gamla Lödöses historia under perioden 
1473–1646. Bland annat gör han nedslag 
kring några för staden viktiga möten och 
beslut, berättar om ett antal krigshändelser 
som Lödöseborna fi ck utstå och klargör 
vad det egentligen innebar att staden var en 
grevskapsstad.

I Röda Korsets regi fi ck två 
grupper om vardera 14 per-
soner från Ale PRO utbild-
ning i hjärt-lungräddning 
samt hur man bör agera vid 
misstänkt stroke. Utbild-
ningen skedde under vecka 9 
och 10 i Nols Folkets Hus. 

Tina Marström som 
ansvarade för vår utbildning 
var en inspirerande person 
och tillsåg att vi fi ck liv i 
dockorna, eller fi ck vi det? 
Man får inte ge upp, var 
budskapet. Just vaksamhet 
för hur stroke kan märkas 

ansåg som en god informa-
tion av eleverna. Det fram-
kom under utbildningen att 
det inte fanns några hjärt- 
startare på kommunens 
servicehus vilket uppfattades 
som förvånande.

Rune Dahl

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Ni är alla varmt välkomna på gudstjänst den 16 mars
11.00 Surte kyrka Gudstjänst R Bäck
13.00 Surte kyrka Finsk gudstjänst L Sorvoja
15.00 Bohus Servicehus. Gudstjänst. R Bäck
17.00 Nödinge kyrka Lovsångsmässa R Bäck - Djup ropar till djup…
          Sen fortsätter vi med kaffe & bulle församlingshemmet

Onsdagsträff 19 mars
13.00 Nödinge församlingshem
”Jul i Wien” Aleksander Corin visar bilder 
och berättar om sin resa till Österrike i juletid. Fika
 
Vårstädningen på Surte och Nödinge Kyrkogårdar
startar den 17 mars
Kransar och granristäckningar kommer att städas undan ifrån alla gravar. 
Även våra minneslundar kommer att städas. Vi är tacksamma om ni tar undan 
gravlyktor och dekorationer ni önskar behålla  innan vi påbörjar städningen.  
 
För mer information går det bra att ringa Nödinge församling på: 031-98 06 11

Alla är välkomna!

Föreläsning på Lödöse museum

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna till en fredagskväll som  
handlar om den franska vissångerskan  

Edith Piaf!
Ida Andersson sjunger och berättar  

om kvinnan som erövrade en hel värld 
med sin fantastiska röst.
Piano - Lowe Pettersson

S:t Peders församlingshem - Lödöse
Fredag 14 mars kl 18.30

Kommunens dietist, Jenny 
Sallander, föreläste om kost 
och motion på SPF:s hälso-
träff.

Kost och motion
med SPF Alebygden

PRO-are på utbildning
Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Ett sånt slöseri – eller?
Mark 14:3-9 / Den kämpande tron
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Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 11/3 Nols kyrka kl 
18.30, Bildcafé med musik, 
”Se människan!” Ett musi-
kaliskt bildspel över männ-
iskans många olika ansikten. 
Onsd 12/3 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa, Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen. Väl-
kommen till Starrkärrs kyrka 
kl 19 för att be för världen, 
för församlingen och för 
oss själva. Maila gärna ditt 
böneämne till ingela.e.frans-
son@svenskakyrkan.se. 
Sönd 16/3 Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa, Andersson, 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
18, Musikgudstjänst, Anders-
son. Kammarkören VocAle 
sjunger tillsammans med 
orkester det nyskrivna verket 
”Den som bär” – sånger om 
visdom närvaro och ljus. 
Texter av Åsa Hagberg och 
musik av Nadja Eriksson 
inspirerade av Martin Lön-
nebos Frälsarkrans.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 16/3 kl 
10, Familjegudstjänst I Ole-
nius, kyrkkaffe. Onsd 19/3 
kl 18.30, Passionsandakt 
församl hemmet. Hålanda 
sönd 16/3 kl 12, Mässa I 
Olenius. S:t Peder sönd 16/3 
kl 17, Gudstjänst J Imberg, 
konfirmanderna medverkar. 
Tors 20/3 kl 12, Sopplunch. 
Ale-Skövde sönd 16/3, se 
övriga. Tunge sönd 16/3 kl 
12, Gudstjänst J Imberg.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 12/3 kl 19, Bibelstu-
dium  Kunskap - för hela 
livet. Tors 13/3 kl 15, RPG i 
Smyrna: ”Vi  - alla mammas 
barn” Ingegerd Askne, sång 
Tore Kjällv. Kl 19.30, Köröv-
ning. Sönd 16/3 kl 15, Tonår. 
Kl 18, Cafégudstjänst med 
Roland Svantesson, ”Som 
en bro över mörka vatten”. 
Månd 17/ kl 18, Spårarscout. 

Kl 18.30, Upptäckarscout. 
Tisd 18/4 kl 10, Tisdagsbön. 
Kl 10 - 13, Stickcafé och 
målarhörna; kl 11 Fika för 
alla.

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

Surte missionsförsamling
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! Sönd 16/3 kl 
08:30, Avfärd från Surte mis-
sionskyrka, till kyrkfrukosten 
i Kungälvs missionskyrka 
(09:00). Sönd 16/3 kl 10, 
Gudstjänst i Kungälvs mis-
sionskyrka. Per Kjellberg. 
Jeanette Åkerlund sjunger. 
Månd 17/3 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 19/3 kl 15, 
Onsdagsträff: Önskesånger 
med Henrik Fransson, från 
Tutta Rolf till Einar Ekberg. 
Onsd 19/3 kl 18:30, Tonår: 
Bibelsamtal. Onsd 19/3 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen!
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surte-
missionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/3 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Sönd 16/3 
kl 16, Scoutgudstjänst Lars 
Gunther och Scouterna 
medverkar. Onsd 19/3 kl 
18.30, Spårar - UpptäckarS-
cout.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 12/3 kl 19, Ekumenisk 
bön i Surte kyrka. Söndag 
16/3 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Karl-Erik Hyltås, Sannum 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar makan Britta 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Tore Arvidsson, Surte 
har avlidit. Född 1952 och 
efterlämnar kusiner med 
familjer samt faster som 
närmast sörjande.

Britt-Marie Saart, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1931 och efterlämnar 
dottern Evelyn samt broder 
med familj som närmast 
sörjande.

Sven Carlsson, Nol har 
avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar makan Gerd 
samt dotter med familj som 
närmast sörjande.

Lars Bertling, Surte 
har avlidit. Född 1946 
och efterlämnar systern 
Margareta med familj som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Helvi Saukko. I Landvetter 
kyrka hölls onsdagen 5 
mars begravningsgudstjänst 
för Helvi Saukko, Surte. 
Officiant var pastorsadjunkt 
Ce Lyrehed.

Lars-Gunnar Jönsson. 
I Surte kyrka hölls 
torsdagen 6 mars 
begravningsgudstjänst för 
Lars-Gunnar Jönsson, 
Nödinge. Officiant var 
komminister Reine Bäck.

Doris Nielsen. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 7 mars 
begravningsgudstjänst för 

Doris Nielsen, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Lilian Svensson. I 
Skepplanda kyrka 
hölls fredagen 7 mars 
begravningsgudstjänst för 
Lilian Svensson, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Ida Olenius.

Agnes Persson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 7 
mars begravningsgudstjänst 
för Agnes Persson, Nol. 
Officiant var komminister 
Per-Martin Andersson.

JORDFÄSTNINGAR

Vår Käre

Karl-Erik Hyltås
* 17/4 1928

har idag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Sannum
5/3 2014

BRITTA
Syskonen

Inga, Sven, Åke, Ulla
Marianne, Gittan

med familjer
Ann-Britt, Lennart

med familjer
Övrig släkt och vänner

Älskad - Saknad

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 21

mars kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan

Ett varmt tack till
personalen på Valbo,
Vikadamm för er fina
och goda omvårdnad.

Vår käre Make 
och Far

Sven Carlsson
* 30 maj 1929

är död. 
Vi och hans vänner 

saknar honom mycket.

Nol 
2 mars 2014

GERD
MARIE och THOMAS

Plötsligt slocknar 
en låga

som värmt och givit 
allt,

ett ljus blåses ut 
och hastigt

känns allt så isande 
kallt

Någonting brister stilla, 
en röst och sång 
dör ut,

och strax förnimmer 
man tydligt

att ingenting är som 
förut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 

20 mars kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka. 

Efter gravsättningen 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

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

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Starrkärr-Kilanda 
Hembygsförening 

pg. 71 45 86-5

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår älskade

Hertha
Andersson

vid hennes bortgång, för
alla vackra blommor

och minnesgåvor, vill vi
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
kyrkoherde Vivianne

Wetterling, kantor Peter
Corneliusson och solist

Stefan Malmeström som
tillsammans gjorde
begravningen till ett

ljust och vackert minne.

RUNE
BOB, ANN-SOFIE, ULF

med familjer

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min älskade Make och
vår käre Pappa

Harald
Johansson

vid hans bortgång
framför vi vårt varma

tack.

INGRID
GUNILLA med familj

JOAKIM

Ge fler hjärtan chansen
att klappa längre.

Ring 0200-8919 00 pg 90 91 92-7

Vår käre Broder 
och Morbror

Lars Bertling
* 8 juli 1946

har hastigt lämnat oss i 
stor sorg och saknad

Surte 
19 februari 2014

MARGARETA 
Maria, Johan 
med familjer 

Övrig släkt och vänner

Det finns inga ord, för 
att förstå hur fort Du 
lämnat oss.

Som att vända på en 
hand eller blåsa ut 
ett ljus.

Visserligen var Du sjuk, 
men ändå på 
bättringsvägen, och 
jag hade hoppats på 
att vi skulle gå ut och 
se det grönska i 
vårens ljusa tid.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 4 
april kl. 11.00 i Surte 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå, tel. 
031-98 32 50 senast 

tisdagen 1 april. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden, 
tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till all 
personal 

på Fridhem, Surte 
för god omvårdnad.
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Jättegrattis i efterskott
Veronica

på din 50 åriga födelsedag 
den 9 mars

Kärringa Hagström
26 år 15 mars

Det ska hon fira med att 
bjuda arbetskamraterna på 

smörgåstårta!
Självklart levererad från 

Fias Catering.
Mums, det ser vi fram emot!

Vargarna

Arto Lassuri
Världens bästa knådare 

fyller 54 år,
det ska han säkert fira
med bastu och bira!
Lennart med vänner

39 år han fylla
och vi ska honom 
garanterat hylla

Ty det är inte svårt – 
Björnen gillar allt,

Smörgåstårta med inbakad 
semlebulle

Det blir säkert ballt!
Vi ses på kalaset!
Arbetskamraterna

Dax att bli vuxen och börja 
laga din egen mat samt 

sluta vara så jävla lat, klipp 
navelsträngen snorunge.

Jacob Carldén
20 år den 17/3!

Önskar Taxi-Chrille

Christian Neubauer
20 år den 12/3!

Hojta till så drar vi ut å 
slirar me hojen!
Önskar Carldro

Claes Christian
47 år 10 mars

Ingen trycker rör som du
Ingen tejp är som din

Så...ett stort 
förbannat grattis! 

På födelsedagen alltså.
Hunden under bordet

Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. Allt av intresse äv 
def. Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

SÄLJES
Torr ved!

tel. 0722-66 77 79

UTHYRES
Centrala Älvängen
Liten 2a, lämplig för ensam-
stående utan djur.
Inflyttning 1 maj.
tel. 0761-673970

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

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.

Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

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

Byte lägenhet. Jag har en 3a 
och kök i Nödinge, Södra Klö-
verstigen. Byter gärna mot 
en 4a i Göteborg, Bohus eller 
Nödinge. Från 1/4 2014
tel. 0769-46 51 15

Trädgårdsloppis! Söndagen 
den 30 mars kl 13-16.30. 
Gamla posthuset Lödöse. Boka 
en plats till ditt bord som du 
tar med dig själv. Kostnad 

30kr som skänks till barncan-
cerfonden. Fika säljs.
Ring eller smsa Jessica.
tel. 0736-56 39 05

LEDIGA STALLPLATSER FINNS!
Stall Östergård i Alafors har 
lediga boxplatser! Vi är ett 
litet kollektivstall med mycket
utevistelse i kuperad skogs-
hage. Två paddockar,Fina 
sommarhagar. Ridklubb med 
klubbstuga. Titta gärna på 
ÖRK:s hemsida för mer info 
och bilder; WWW.ostergards-
ridklubb.se. Kontakt: 
tel. 0707-86 06 16
el. 0705-74 03 09

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg  AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Hundrastning Nol-Surte
Ring Stina på 0709-56 26 56. 
Inackordering av hund kan
bokas från 1/6/14.
För priser & tjänster:
www.doggiedog.se

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

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.

Jan Jannesson

Veckans vackraste rosor 
och STORT TACK till styrel-
sen och övriga medlem-
mar i Ölanda Samfällighets-
förening för de vackra tav-
lorna och blommorna vi fick 
vid årsmötet, i samband  
med att vi lämnade styrel-
sen och kassörsskapet

Nils-Erik Börjesson
Gunnar Hansson

UNDANBEDES

VECKANS ROS
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Jättegrattis i efterskott
Veronica

på din 50 åriga födelsedag 
den 9 mars

Kärringa Hagström
26 år 15 mars

Det ska hon fira med att 
bjuda arbetskamraterna på 

smörgåstårta!
Självklart levererad från 

Fias Catering.
Mums, det ser vi fram emot!

Vargarna

Arto Lassuri
Världens bästa knådare 

fyller 54 år,
det ska han säkert fira
med bastu och bira!
Lennart med vänner

39 år han fylla
och vi ska honom 
garanterat hylla

Ty det är inte svårt – 
Björnen gillar allt,

Smörgåstårta med inbakad 
semlebulle

Det blir säkert ballt!
Vi ses på kalaset!
Arbetskamraterna

Dax att bli vuxen och börja 
laga din egen mat samt 

sluta vara så jävla lat, klipp 
navelsträngen snorunge.

Jacob Carldén
20 år den 17/3!

Önskar Taxi-Chrille

Christian Neubauer
20 år den 12/3!

Hojta till så drar vi ut å 
slirar me hojen!
Önskar Carldro

Claes Christian
47 år 10 mars

Ingen trycker rör som du
Ingen tejp är som din

Så...ett stort 
förbannat grattis! 

På födelsedagen alltså.
Hunden under bordet

Familj Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Prylbörs För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. Allt av intresse äv 
def. Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. 
Mindre defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

SÄLJES
Torr ved!

tel. 0722-66 77 79

UTHYRES
Centrala Älvängen
Liten 2a, lämplig för ensam-
stående utan djur.
Inflyttning 1 maj.
tel. 0761-673970

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

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.

Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

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

Byte lägenhet. Jag har en 3a 
och kök i Nödinge, Södra Klö-
verstigen. Byter gärna mot 
en 4a i Göteborg, Bohus eller 
Nödinge. Från 1/4 2014
tel. 0769-46 51 15

Trädgårdsloppis! Söndagen 
den 30 mars kl 13-16.30. 
Gamla posthuset Lödöse. Boka 
en plats till ditt bord som du 
tar med dig själv. Kostnad 

30kr som skänks till barncan-
cerfonden. Fika säljs.
Ring eller smsa Jessica.
tel. 0736-56 39 05

LEDIGA STALLPLATSER FINNS!
Stall Östergård i Alafors har 
lediga boxplatser! Vi är ett 
litet kollektivstall med mycket
utevistelse i kuperad skogs-
hage. Två paddockar,Fina 
sommarhagar. Ridklubb med 
klubbstuga. Titta gärna på 
ÖRK:s hemsida för mer info 
och bilder; WWW.ostergards-
ridklubb.se. Kontakt: 
tel. 0707-86 06 16
el. 0705-74 03 09

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg  AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Hundrastning Nol-Surte
Ring Stina på 0709-56 26 56. 
Inackordering av hund kan
bokas från 1/6/14.
För priser & tjänster:
www.doggiedog.se

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

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.

Jan Jannesson

Veckans vackraste rosor 
och STORT TACK till styrel-
sen och övriga medlem-
mar i Ölanda Samfällighets-
förening för de vackra tav-
lorna och blommorna vi fick 
vid årsmötet, i samband  
med att vi lämnade styrel-
sen och kassörsskapet

Nils-Erik Börjesson
Gunnar Hansson

UNDANBEDES

VECKANS ROS

VECKA 11         NUMMER 10|30 ÖVRIGA ANNONSER
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Aladdin eller  
Paradisask

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NUMMER 10         VECKA 11| 31PYSSEL



299KR/MÅN
12 MÅN AG

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

BONUSPAKET PÅ KÖPET!

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

SISTA 
CHANSEN
LIVSTIDS PRISGARANTI

PROVTRÄNA GRATIS EN VECKA
Gäller en gång/person/år under bemannade öppettider. Gäller ej befintliga medlemmar. Medtag flygblad.

KAMPANJSLUT 31 MARS
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VÄSKA INGÅR!

VÄRDE 3428 KR
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL!


