
Inte (s)plittrat
snarare taggat!

Surte på väg 
mot division tre

Professor Roger Mumby Croft är tillbaka i Ale igen. Denna gång föreläste han för Lärlingsgymnasiet och ämnet var som van-
ligt konsten att tänka annorlunda, entreprenöriellt – helt enkelt i nya banor.

Lärlingsgymnasiet 
satsar på kreativitet

LÄS

6

FO
TO

: J
O

H
A

N
N

A
 R

O
O

S

Säkra siffror till fast pris!

LÄS
4

LÄS
20

NUMMER 11         VECKA 12         2014         ÅR 19         100% TÄCKNING| | | |

Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00
Järntorget

www.axums.se
Insexnycklar 
från Bondhus 

99:- 
Ord pris 299:-

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Vi hjälper dig med 
trädgårdsarbetet i vår!

Ring: 0303-587 20
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Hantverk

 www.veteranpoolen.se
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NIKE TIEMP GENIO

NU 399KR
Prisvärd skinnsko.  
Gräs & konstgräs. ORD. 449KR

ADIDAS NITROCHARGE

NU 349KR
Gräs & konstgräs. ORD. 449KR

NIKE HYPERVENOM

NU 449KR
Gräs & konstgräs. ORD. 549KR

NIKE MERCURIAL

599KR
Gräs & konstgräs

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

vitaminbomb
veckans

Gäller 19/3–23/3

APELSINER
Klass 1

Max 3 kg/kund

/kg

Sista 
vårkonserten
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paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Mer 
pengar till 

skolan!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se



I veckan som gick gav 
avgångseleverna på det 
estetiska programmet i 

Ale gymnasium sin sista vår-
konsert. Jag är glad att jag 
inte fi ck uppdraget att åka 
dit. Det är ofrånkomligt att 
en viss sorg har infunnit sig 
nu när det sjunkit in att det 
som länge var Ale kommuns 
fl aggskepp såväl när det 
gäller pedagogisk utveckling 
som i frågor om demokrati 
och infl ytande. Men jag 
klandrar ingen. Beslutet var 
korrekt utifrån de fakta som 
gällde då. En skolan utan 
elever går självklart inte att 
försvara. Däremot hoppas 
jag att förvaltningen gör en 
grundlig utvärdering om vad 
som egentligen gick snett 
och orsakerna går sannolikt 
inte att fi nna i närtid, utan 
den negativa bild och kritis-
ka syn som delvis skapades 
kring Ale gymnasium de sis-
ta åren startade någonstans. 
Det är roten till det onda 
som måste hittas. Varför?

Jo, jag tror att det fi nns 
en del att lära. Framför allt 
det faktum att kritiken fi ck 
något av en snöbollseffekt 
och växte med åren – i 
vissa fall utan fog. De elever 
som valde att studera i Ale 
gymnasium har nämligen 
nästan entydigt vittnat om 
en perfekt skola med stor 
trivsel. Den negativa bilden 
har istället spridits av andra 
med en förödande effekt. 
Sedan har andra omständig-

heter spelat en stor roll. De 
förbättrade kommunikatio-
nerna med Göteborg och 
det fria valet av gymnasie-
skola skapade självklart helt 
andra förutsättningar liksom 
friskolornas intåg. Det 
såg annorlunda ut när Ale 
gymnasium invigdes hösten 
1995, men att inte lyckas 
föra ut det positiva budska-
pet om de lokala verk-
samheterna är en lärdom 
ansvariga måste ta med sig. 
Det dröjde för länge innan 
relationen till grundskolor-
na i Ale togs på fullt allvar. 
Att inte ens 30 elever från 
våra egna elever i årskurs 
nio valde Ale gymnasium 
vid det sista söket vittnar 
om ett avstånd till den egna 
gymnasieskolan som till sist 
blev en avgrund i vilken Ale 
gymnasium blev kvar.

Nu byggs skolan om och 
ska anpassas till högstadium 
för elever från Nödinge, 
Nol och Alafors. En ny epok 
inleds och det är ett hus som 
erbjuder stora möjligheter, 
men att i framtiden inte 
längre få kalla den stolta 
byggnaden Ale gymnasium 
känns väldigt främman-
de. Nu är den känslan 
förankrad i historien 
och tidigare upplevel-
ser, vilket är irrelevant 
i sammanhanget. Vi 
lever i nuet och tiderna 
förändras. Det gäller att 
ta ett djupt andetag och 
gå vidare. Att läsa om Ale 

gymnasiums sista vårkonsert 
och tänka tillbaka på alla de 
fantastiska föreställningar 
som estetstuderande elever 
producerat genom åren 
kommer säkert ta styggt på 
fl er än mig.

Professor Roger Mumby 
Croft med ett förfl utet 
bland annat på Oxford 
Brookes University har följt 
Ale gymnasiums problem på 
håll. Han hade tidigt idéer 
om åtgärder, men togs inte 
på allvar. Nu är han istället 
inkopplad på Lärlingsgym-
nasiet och förhoppningsvis 
ser de till att utnyttja en av 
vår tids mest meriterade pe-
dagoger i entreprenörskap 
så mycket det går.

Det är i alla fall en kreativ 
tanke!

Ett djupt andetag

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

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

Bohus Centrum  
f.d. blomsteraffären

Nödinge Rödakorskrets
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24-28 mars 

kl 10-17

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Både färdigsytt, metervara och inredning

MÖBELTYG / GALON  
60-115:-/m

MARKISVÄV 
95:-/m

HISSGARDINER 100-180cm 139-239:-

Vårens nyheter är här!
Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Torsdag 20/3 kl 20.00

i klubblokalen
Välkomna!

ARBETSDAG 
LÖRDAG 26 APRIL 

KL 9.00

JUST NU 
SAMLAR VI IN 

RIS TILL 
PÅSKBRASAN 

PÅ FORSVALLEN!

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

NYTT TAK

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!
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

/ST

KALAS-
LÄNGDER

BLÅBÄR & HALLON

FÄRSKA NYKOKTA 

HAVSKRÄFTOR

ALLA 
SURDEGSLIMPOR

19:-

99/KG
:-

FLÄSKYTTERFILÉ
FÄRSK

/KG2990BLÖJOR, LIBERO

:-59 /ST

Max 1 kg/kund

Max 1 st/kund

FÄRSK
 FLÄSKFILÉ

4990
/KG

Danmark

3 för

49:-

TORSKFILÉ

FÄRSK MAKRILL

SVENSK KASSLER

3990
/KG

Har varit fryst/
begränsat parti

Arla

/KG4990
HUSHÅLLSOST

:-19/ST

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

FIRA
VÅFFEL-
DAGEN
25/3

10:-
/ST

MEDLEMSPRIS

PASTA  
KUNGSÖRNEN

5:-/ST

PastaKungsörnen
Välj mellan olika sorter. 500-1000 g, 
Gäller ej Lasagne och tagliatelle.  
Max 2 st/hushåll.

2990

Handla andra varor för 200:- så får 

Välj mellan olika sorter och rostning-
ar. 450-500 g, Gäller ej KRAV, Hela 

/KG

3990
/KG

Max 2st/kund

Max 1köp/kund

SCAN 1300G

1:-
/ST

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

Max 1 st/kund

Arla 500ml

2 för

100:-
KYCKLINGFILÉ 

COOP 1KG

Max 1 st/kund

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING
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Vi söker jourhem  
i Trestad med omnejd

Gryning Vård är ett vårdbolag som ägs gemensamt 
av kommunerna i Västra Götalands län och som 
förenar god kvalitet med samhällsnytta.
Vi erbjuder konsulentstöd, utbildning, 
handledning och god ekonomiskt ersättning för 
stimulerande uppdrag.
Ring Ylva Spetz  0521-57 57 93 
Familjehem Vänersborg, www.gryning.se 

Ale Torg tel. 0303-971 10

Intensivkurs bil

6800:-

Nyhet
Mopedkurs  
AM & klass 2

Gratis info  
om bil+släp, BE, B96

Ring för anmälan. 
Begränsat antal platser!

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

NÖDINGE. I samband 
med bildandet av det 
nya partiet Framtid i Ale 
har Socialdemokraterna 
stått i fokus.

De två avhopparna, 
Tyrone Hansson och 
Rolf Engström, har 
riktat kritik mot sina 
tidigare kamrater.

– Det får stå för dem, 
men vi har svårt att se 
hur ett parti till ska göra 
det lättare att samverka 
politiskt, säger kommu-
nalråd Paula Örn.

Två veckor efter avslöjandet 
om att de tidigare socialde-
mokraterna Tyrone Hansson 
och Rolf Engström bildar ett 
nytt lokalt parti under namnet 
”Framtid i Ale” bemöter Pau-
la Örn och partiets ordföran-
de Eva Eriksson den kritik 
som framkommit i media. De 
är naturligtvis påverkade av 
det som har hänt, men menar 
att de är mer oförstående än 
chockade.

– Ingen av dem har vänt 
sig till mig med någon kritik 
angående hur vi driver parti-
et. Jag har inte fått några kon-
kreta förslag på förändringar, 
men när jag plötsligt får höra 
att två s-politiker bestämt sig 
för att bilda ett nytt parti är 
det självklart chockartat. Det 
är tråkigt att tappa två med-
lemmar, men att kalla det för 
en splittring av Socialdemo-
kraterna i Ale känns minst 
sagt överdrivet. Det är bara 
synd att vi inte fi ck chansen 
att lösa det internt, säger Eva 
Eriksson.

I förra veckan kritiserade 
Rolf Engström Socialdemo-
kraterna i Ale för att sakna 

demokrati. Ett uttalande som 
inte gick någon i partiet förbi.

– De som har varit med i så 
många år vet mycket väl hur 
partiarbetet fungerar. Inför 

nämnd- och kommunfull-
mäktigemöten träffas vi oftast 
två gånger innan. För varje 
fullmäktigesammanträde sit-
ter vi ner en timma innan och 
ger ledamöterna den senaste 
informationen. Vi diskuterar 
hur vi ser på frågorna och 
det fi nns gott om tillfällen 
att lämna synpunkter. Jag har 
svårt att se hur demokratin 
skulle kunna fungera bättre, 
men självklart handlar det om 
att engagera sig och komma 
på mötena, menar Eva Eriks-
son.

Att partiet dessutom skul-
le ha en uttalad ambition och 

inställning att säga nej till allt 
som Allianspartierna föreslår 
är inte heller sant. Eva hävdar 
bestämt att Socialdemokra-
terna driver sin egen politik 
och den skiljer sig självklart 
på en rad punkter från det 
som nuvarande majoritet fö-
reträder.

– Har den moderatledda 
Alliansen däremot ett bra för-
slag som vi delar har vi inga 
som helst problem att rösta 
för. Det fi nns många exempel 
på det, säger hon och kom-
munalråd Paula Örn fyller i:

Större uppmärksamhet
– Problemet är att uppmärk-
samheten blir större när vi går 
emot. Det gör vi också i en 
mängd betydande frågor. Vi 
prioriterar ungdomsarbets-
lösheten, vi säljer inte ut den 
personliga assistansen och vi 
förespråkar inte LOV. Detta 
innebär att det blir skillnader 
när pengarna ska fördelas.

Hur Socialdemokraterna 
har påverkats av utbrytningen 
och det nybildade partiet vill 
ingen spekulera kring. Soci-
aldemokraternas talesperso-

ner menar 
dock att 
e n g a g e -
manget är 
större än 
på många 
år.

– Vi har 
många nya 
namn på 
listan till 
kommun-
fullmäktige och det är ett 
taggat parti som går till val i 
Ale, säger Eva Eriksson och 
berättar att 1100 alebor hit-
tills har fått en dörrknackning 
från någon i partiet.

– Det är positiva samtal 
och vi får många kreativa idé-
er.

På nationell nivå är skolan 
redan den största valfrågan. 
Lokalt har samtliga partier 
förutom Aledemokrater-
na, Sverigedemokraterna 
och Framtid i Ale ingått en 
blocköverskridande överens-
kommelse kring skolan. Mot-
ståndarna menar dock att den 
saknar innehåll.

– Det är en unik överens-
kommelse som bygger på vår 

g e m e n -
s a m m a 
ö v e r t y -
gelse om 
att vi till-
s a m m a n s 
med skol-
p e r s o n a -
len kom-
mer hitta 
nycklarna. 
Efter över-
enskommelsen inledde vi 
omgående en process och 
snart presenteras en lista med 
åtgärder. Skolans problem är 
inget man bara löser över en 
natt eller med vackra ord. Det 
krävs genomtänkta strategier 
och ett långsiktigt arbete. Det 
har vi skapat förutsättningen 
för i Ale nu, men tyvärr är 
inte alla med på det tåget. Vi 
har valt att ingå en bred po-
litisk samverkan för våra barn 
och unga i Ale. Om Framtid 
i Ales huvudlinje är att bidra 
till samverkan är det redan 
genomfört, säger Paula Örn 
bestämt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

”Ett parti till gör det inte lättare att samverka”
S oförstående till avhopparna:

Paula Örn (S), op-
positionsråd för 
S i Ale.

Eva Eriksson (S), 
ordförande för 
Socialdemokrater-
na i Ale.

ALE. Genom att priva-
tisera den personliga 
assistansen skulle Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden spara 4 
miljoner kronor.

Nu dras åtgärden 
tillbaka.

– Ny information om 
de ekonomiska effekter-
na av förändringen har 
gjort att vi tänkt om, 
säger nämndens ordfö-
rande Boel Holgersson 
(C).

För att få ihop Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
budget för 2014 beslutades 
att upphandla den person-
liga assistansen. Genom att 
lägga ut verksamheten på 
entreprenad skulle miljoner 
sparas och budgeten gå ihop. 
Boel Holgersson kallade det 
redan då för en nödlösning. 
Nu föreslår hon att nämn-
den drar tillbaka beslutet.

– Våra tjänstemän har 
nu kommit fram till att de 
positiva ekonomiska effek-
terna inte blir så stora som 
förväntat, eftersom det var 

mitt enda motiv till att pröva 
saken avbryter vi upphand-
lingen omgående, säger Boel 
Holgersson.

Istället ska sektorn ges 
i uppdrag att se över hur 
kommunens kostnader för 
personlig assistans på sikt 
kan sänkas till den nivå som 
staten lämnar ersättning för.

Nämndens ram kommer 
också att justeras i samband 
med nästa sammanträde, 
då det framkommit att till-
delningen för löneökningar 
2014 inte var baserat på tolv 
månader utan enbart på nio.

– Det innebär en utökning 
med 1,8 miljoner och en del 
av dessa pengar omfattar ju 
även personlig assistans.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ingen privatisering av personlig assistans

NÖDINGE. Den person-
liga assistansen för 
funktionsnedsatta i 
kommunen privatise-
ras.

Det var en förutsätt-
ning för att få Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens budget 
för 2014 att gå ihop.

Vidare förkunnas att 
korttidsvården kommer 
att ske på fler orter än 
idag och att specialist-
team skapas för att 
göra det ännu enklare 
för äldre att bo kvar 
hemma.

Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden presenterade 
i förra veckan sin nämndplan 
och budget för det kom-
mande verksamhetsåret. 
Ramen blir precis densamma 
som innevarande år, bort-
sett uppräkningar av löner, 
det vill säga 455,6 miljoner 
kronor.

– Det har varit en lång 
budgetprocess och många 
sittningar, säger nämndord-
förande Boel Holgersson 
(C).

På det senaste nämndmö-
tet upptäcktes ett räknefel 
som innebar att majorite-
ten, vid sittande bord, drev 
igenom förslaget om att pri-
vatisera den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta. 
En vänsterpartist och fyra 

tion där det fattades pengar. 
Detta var det enda speci-
fika område där vi såg att vi 
kunde göra tillräckligt för att 
få budgeten att gå ihop. Det 
ska dock inte påverka bru-
karna, säger Boel Holgers-
son.

Problemet är att den 
statliga ersättning som Ale 
kommun får inte täcker kost-
naderna och därför har kom-
munala skattemedel använts 
för att täcka upp mellanskill-
naden. Det är slut på det nu.

Sektor arbete, trygghet 
och hälsa fick inför 2013 
uppdraget att effektivisera 
sin verksamhet så att man 
skulle klara uppdraget att 
utföra personlig assistans till 
samma kostnad som assis-
tansbolagen. Det lyckades 
inte.

– Det är ett antal olika 
variabler som gör att det inte 
går ihop, förklarar sektorchef 
Lisbeth Tilly.

Carina Zito-Averstedt 
(M), ledamot i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
välkomnar förändringen och 
ser inga farhågor i att den 
personliga assistansen för 
funktionsnedsatta privatise-
ras – tvärtom.

– Vi har drivit den här 
linjen. Ale är inte den första 
kommunen som gör en sådan 
här upphandling. Vi är trygga 
i beslutet och är övertygade 
om att det här kommer bli 

rande för privatiseringen ska 
nu arbetas fram av kommu-
nens tjänstemän. Förhopp-
ningen är att få en effekt i 
budgeten under andra halvan 
av 2014.

– Det är viktigt att vi 
jobbar fram ett bra upphand-
lingsunderlag där våra spe-
cifika kvalitetskrav framgår 
på ett tydligt sätt, säger Boel 
Holgersson.

Tio nya platser
2014 innebär också att ale-
borna får nya platser för äldre 
och personer med funktions-
nedsättning. Äldreomsorgen 
ska ägna sig särskilt åt att de 
boende ska trivas och känna 
sig väl omhändertagna. På 
Backaviks äldreboende i 
Nödinge öppnar tio nya plat-
ser för äldre. Korttidsvården 
kommer att ske på fler orter 
än idag. Korttidsenheten på 
Vikadamm stängs.

– Vi skapar ett specialist-
team för att göra det ännu 
enklare för äldre att bo kvar 
hemma med hjälp av insatser 
från hemtjänst, hemsjukvård 
och rehab. Teamet ska vara 
på plats och vårdplanera i 
den äldres hem så snart hem-
gång från sjukhuset är aktu-
ellt, säger Boel Holgersson.

Sektorchef Lisbeth Tilly 
är positiv till förändringen, 
som hon anser gynnar indi-
viden.

– Anpassningen sker 

tar bort trösklar, mattor eller 
andra hinder. Det skapar en 
trygghet för den enskilde.

Vidare planerar nämnden 
för hemmaplanlösningar 
inom flera områden. Bland 
annat kommer man att bygga 
ett motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, vilket leder till att Ale 
kommun inte behöver köpa 
sådan vård i samma utsträck-
ning som nu är fallet.

Motivationsboende
– Vi vill höja kvaliteten för 
den här målgruppen. Ett 
enigt kommunfullmäktige 
har fattat beslut om att anslå 
pengar till ett motivations-
boende. Vart boendet ska 
placeras är inte beslutat. Det 
pågår en skyndsam process 
av ärendet och vi hoppas ha 

nämndplan och budget är att 
den öppna dagverksamheten 
för äldre blir kvar, detsamma 
gäller Alevira som dock får 
lite mindre kommunalt stöd 
nästa år.

– Det är ett socialt koo-
perativ och tanken är att de 
ska klara sig mer och mer på 
egen hand, säger Boel Hol-
gersson.

Antalet feriejobb kommer 
att bli oförändrat under 
2014, vilket innebär 250 
arbetstillfällen.

– Det fanns en motion om 
att fördubbla den siffran. Ett 
vällovligt syfte, men peng-
arna finns inte, konstaterar 
Holgersson.

Vad det gäller Skogsla-
get och Fixartjänster förblir 
anslaget oförändrat.

Förändring för att få ihop budgeten
– Personlig assistans ska privatiseras

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden presenterade sin 
nämndplan och budget för 2014 i förra veckan. Bland annat 
förkunnades det att Backaviks äldreboende i Nödinge öppnar 
tio nya platser för äldre. Från vänster nämndledamot Carina 
Zito-Averstedt, sektorchef Lisbeth Tilly, och nämndordfö-
rande Boel Holgersson (C).
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Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tis 8 april kl 18.30
Aroseniusskolan, Matsalen

Kostnadsfritt

Arrangörer

I förra veckans nummer 
av Alekuriren kunde ni 
läsa om den kommande 
rockkvällen på Grönnäs 
Kök & Bar. Tyvärr hade 
vi angivit fel datum. 
Lördagen den 29 mars är 
den dag då arrangemang-
et äger rum. Vi beklagar 
misstaget.

Redaktionen

Rättelse

Vi har många 
nya namn på 
listan till kom-
munfullmäktige 

och det är ett taggat 
parti som går till val i 
Ale.
EVA ERIKSSON (S)
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Vi söker jourhem  
i Trestad med omnejd

Gryning Vård är ett vårdbolag som ägs gemensamt 
av kommunerna i Västra Götalands län och som 
förenar god kvalitet med samhällsnytta.
Vi erbjuder konsulentstöd, utbildning, 
handledning och god ekonomiskt ersättning för 
stimulerande uppdrag.
Ring Ylva Spetz  0521-57 57 93 
Familjehem Vänersborg, www.gryning.se 

Ale Torg tel. 0303-971 10

Intensivkurs bil

6800:-

Nyhet
Mopedkurs  
AM & klass 2

Gratis info  
om bil+släp, BE, B96

Ring för anmälan. 
Begränsat antal platser!

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

NÖDINGE. I samband 
med bildandet av det 
nya partiet Framtid i Ale 
har Socialdemokraterna 
stått i fokus.

De två avhopparna, 
Tyrone Hansson och 
Rolf Engström, har 
riktat kritik mot sina 
tidigare kamrater.

– Det får stå för dem, 
men vi har svårt att se 
hur ett parti till ska göra 
det lättare att samverka 
politiskt, säger kommu-
nalråd Paula Örn.

Två veckor efter avslöjandet 
om att de tidigare socialde-
mokraterna Tyrone Hansson 
och Rolf Engström bildar ett 
nytt lokalt parti under namnet 
”Framtid i Ale” bemöter Pau-
la Örn och partiets ordföran-
de Eva Eriksson den kritik 
som framkommit i media. De 
är naturligtvis påverkade av 
det som har hänt, men menar 
att de är mer oförstående än 
chockade.

– Ingen av dem har vänt 
sig till mig med någon kritik 
angående hur vi driver parti-
et. Jag har inte fått några kon-
kreta förslag på förändringar, 
men när jag plötsligt får höra 
att två s-politiker bestämt sig 
för att bilda ett nytt parti är 
det självklart chockartat. Det 
är tråkigt att tappa två med-
lemmar, men att kalla det för 
en splittring av Socialdemo-
kraterna i Ale känns minst 
sagt överdrivet. Det är bara 
synd att vi inte fi ck chansen 
att lösa det internt, säger Eva 
Eriksson.

I förra veckan kritiserade 
Rolf Engström Socialdemo-
kraterna i Ale för att sakna 

demokrati. Ett uttalande som 
inte gick någon i partiet förbi.

– De som har varit med i så 
många år vet mycket väl hur 
partiarbetet fungerar. Inför 

nämnd- och kommunfull-
mäktigemöten träffas vi oftast 
två gånger innan. För varje 
fullmäktigesammanträde sit-
ter vi ner en timma innan och 
ger ledamöterna den senaste 
informationen. Vi diskuterar 
hur vi ser på frågorna och 
det fi nns gott om tillfällen 
att lämna synpunkter. Jag har 
svårt att se hur demokratin 
skulle kunna fungera bättre, 
men självklart handlar det om 
att engagera sig och komma 
på mötena, menar Eva Eriks-
son.

Att partiet dessutom skul-
le ha en uttalad ambition och 

inställning att säga nej till allt 
som Allianspartierna föreslår 
är inte heller sant. Eva hävdar 
bestämt att Socialdemokra-
terna driver sin egen politik 
och den skiljer sig självklart 
på en rad punkter från det 
som nuvarande majoritet fö-
reträder.

– Har den moderatledda 
Alliansen däremot ett bra för-
slag som vi delar har vi inga 
som helst problem att rösta 
för. Det fi nns många exempel 
på det, säger hon och kom-
munalråd Paula Örn fyller i:

Större uppmärksamhet
– Problemet är att uppmärk-
samheten blir större när vi går 
emot. Det gör vi också i en 
mängd betydande frågor. Vi 
prioriterar ungdomsarbets-
lösheten, vi säljer inte ut den 
personliga assistansen och vi 
förespråkar inte LOV. Detta 
innebär att det blir skillnader 
när pengarna ska fördelas.

Hur Socialdemokraterna 
har påverkats av utbrytningen 
och det nybildade partiet vill 
ingen spekulera kring. Soci-
aldemokraternas talesperso-

ner menar 
dock att 
e n g a g e -
manget är 
större än 
på många 
år.

– Vi har 
många nya 
namn på 
listan till 
kommun-
fullmäktige och det är ett 
taggat parti som går till val i 
Ale, säger Eva Eriksson och 
berättar att 1100 alebor hit-
tills har fått en dörrknackning 
från någon i partiet.

– Det är positiva samtal 
och vi får många kreativa idé-
er.

På nationell nivå är skolan 
redan den största valfrågan. 
Lokalt har samtliga partier 
förutom Aledemokrater-
na, Sverigedemokraterna 
och Framtid i Ale ingått en 
blocköverskridande överens-
kommelse kring skolan. Mot-
ståndarna menar dock att den 
saknar innehåll.

– Det är en unik överens-
kommelse som bygger på vår 

g e m e n -
s a m m a 
ö v e r t y -
gelse om 
att vi till-
s a m m a n s 
med skol-
p e r s o n a -
len kom-
mer hitta 
nycklarna. 
Efter över-
enskommelsen inledde vi 
omgående en process och 
snart presenteras en lista med 
åtgärder. Skolans problem är 
inget man bara löser över en 
natt eller med vackra ord. Det 
krävs genomtänkta strategier 
och ett långsiktigt arbete. Det 
har vi skapat förutsättningen 
för i Ale nu, men tyvärr är 
inte alla med på det tåget. Vi 
har valt att ingå en bred po-
litisk samverkan för våra barn 
och unga i Ale. Om Framtid 
i Ales huvudlinje är att bidra 
till samverkan är det redan 
genomfört, säger Paula Örn 
bestämt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

”Ett parti till gör det inte lättare att samverka”
S oförstående till avhopparna:

Paula Örn (S), op-
positionsråd för 
S i Ale.

Eva Eriksson (S), 
ordförande för 
Socialdemokrater-
na i Ale.

ALE. Genom att priva-
tisera den personliga 
assistansen skulle Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden spara 4 
miljoner kronor.

Nu dras åtgärden 
tillbaka.

– Ny information om 
de ekonomiska effekter-
na av förändringen har 
gjort att vi tänkt om, 
säger nämndens ordfö-
rande Boel Holgersson 
(C).

För att få ihop Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
budget för 2014 beslutades 
att upphandla den person-
liga assistansen. Genom att 
lägga ut verksamheten på 
entreprenad skulle miljoner 
sparas och budgeten gå ihop. 
Boel Holgersson kallade det 
redan då för en nödlösning. 
Nu föreslår hon att nämn-
den drar tillbaka beslutet.

– Våra tjänstemän har 
nu kommit fram till att de 
positiva ekonomiska effek-
terna inte blir så stora som 
förväntat, eftersom det var 

mitt enda motiv till att pröva 
saken avbryter vi upphand-
lingen omgående, säger Boel 
Holgersson.

Istället ska sektorn ges 
i uppdrag att se över hur 
kommunens kostnader för 
personlig assistans på sikt 
kan sänkas till den nivå som 
staten lämnar ersättning för.

Nämndens ram kommer 
också att justeras i samband 
med nästa sammanträde, 
då det framkommit att till-
delningen för löneökningar 
2014 inte var baserat på tolv 
månader utan enbart på nio.

– Det innebär en utökning 
med 1,8 miljoner och en del 
av dessa pengar omfattar ju 
även personlig assistans.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ingen privatisering av personlig assistans

NÖDINGE. Den person-
liga assistansen för 
funktionsnedsatta i 
kommunen privatise-
ras.

Det var en förutsätt-
ning för att få Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens budget 
för 2014 att gå ihop.

Vidare förkunnas att 
korttidsvården kommer 
att ske på fler orter än 
idag och att specialist-
team skapas för att 
göra det ännu enklare 
för äldre att bo kvar 
hemma.

Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden presenterade 
i förra veckan sin nämndplan 
och budget för det kom-
mande verksamhetsåret. 
Ramen blir precis densamma 
som innevarande år, bort-
sett uppräkningar av löner, 
det vill säga 455,6 miljoner 
kronor.

– Det har varit en lång 
budgetprocess och många 
sittningar, säger nämndord-
förande Boel Holgersson 
(C).

På det senaste nämndmö-
tet upptäcktes ett räknefel 
som innebar att majorite-
ten, vid sittande bord, drev 
igenom förslaget om att pri-
vatisera den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta. 
En vänsterpartist och fyra 

tion där det fattades pengar. 
Detta var det enda speci-
fika område där vi såg att vi 
kunde göra tillräckligt för att 
få budgeten att gå ihop. Det 
ska dock inte påverka bru-
karna, säger Boel Holgers-
son.

Problemet är att den 
statliga ersättning som Ale 
kommun får inte täcker kost-
naderna och därför har kom-
munala skattemedel använts 
för att täcka upp mellanskill-
naden. Det är slut på det nu.

Sektor arbete, trygghet 
och hälsa fick inför 2013 
uppdraget att effektivisera 
sin verksamhet så att man 
skulle klara uppdraget att 
utföra personlig assistans till 
samma kostnad som assis-
tansbolagen. Det lyckades 
inte.

– Det är ett antal olika 
variabler som gör att det inte 
går ihop, förklarar sektorchef 
Lisbeth Tilly.

Carina Zito-Averstedt 
(M), ledamot i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
välkomnar förändringen och 
ser inga farhågor i att den 
personliga assistansen för 
funktionsnedsatta privatise-
ras – tvärtom.

– Vi har drivit den här 
linjen. Ale är inte den första 
kommunen som gör en sådan 
här upphandling. Vi är trygga 
i beslutet och är övertygade 
om att det här kommer bli 

rande för privatiseringen ska 
nu arbetas fram av kommu-
nens tjänstemän. Förhopp-
ningen är att få en effekt i 
budgeten under andra halvan 
av 2014.

– Det är viktigt att vi 
jobbar fram ett bra upphand-
lingsunderlag där våra spe-
cifika kvalitetskrav framgår 
på ett tydligt sätt, säger Boel 
Holgersson.

Tio nya platser
2014 innebär också att ale-
borna får nya platser för äldre 
och personer med funktions-
nedsättning. Äldreomsorgen 
ska ägna sig särskilt åt att de 
boende ska trivas och känna 
sig väl omhändertagna. På 
Backaviks äldreboende i 
Nödinge öppnar tio nya plat-
ser för äldre. Korttidsvården 
kommer att ske på fler orter 
än idag. Korttidsenheten på 
Vikadamm stängs.

– Vi skapar ett specialist-
team för att göra det ännu 
enklare för äldre att bo kvar 
hemma med hjälp av insatser 
från hemtjänst, hemsjukvård 
och rehab. Teamet ska vara 
på plats och vårdplanera i 
den äldres hem så snart hem-
gång från sjukhuset är aktu-
ellt, säger Boel Holgersson.

Sektorchef Lisbeth Tilly 
är positiv till förändringen, 
som hon anser gynnar indi-
viden.

– Anpassningen sker 

tar bort trösklar, mattor eller 
andra hinder. Det skapar en 
trygghet för den enskilde.

Vidare planerar nämnden 
för hemmaplanlösningar 
inom flera områden. Bland 
annat kommer man att bygga 
ett motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, vilket leder till att Ale 
kommun inte behöver köpa 
sådan vård i samma utsträck-
ning som nu är fallet.

Motivationsboende
– Vi vill höja kvaliteten för 
den här målgruppen. Ett 
enigt kommunfullmäktige 
har fattat beslut om att anslå 
pengar till ett motivations-
boende. Vart boendet ska 
placeras är inte beslutat. Det 
pågår en skyndsam process 
av ärendet och vi hoppas ha 

nämndplan och budget är att 
den öppna dagverksamheten 
för äldre blir kvar, detsamma 
gäller Alevira som dock får 
lite mindre kommunalt stöd 
nästa år.

– Det är ett socialt koo-
perativ och tanken är att de 
ska klara sig mer och mer på 
egen hand, säger Boel Hol-
gersson.

Antalet feriejobb kommer 
att bli oförändrat under 
2014, vilket innebär 250 
arbetstillfällen.

– Det fanns en motion om 
att fördubbla den siffran. Ett 
vällovligt syfte, men peng-
arna finns inte, konstaterar 
Holgersson.

Vad det gäller Skogsla-
get och Fixartjänster förblir 
anslaget oförändrat.

Förändring för att få ihop budgeten
– Personlig assistans ska privatiseras

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden presenterade sin 
nämndplan och budget för 2014 i förra veckan. Bland annat 
förkunnades det att Backaviks äldreboende i Nödinge öppnar 
tio nya platser för äldre. Från vänster nämndledamot Carina 
Zito-Averstedt, sektorchef Lisbeth Tilly, och nämndordfö-
rande Boel Holgersson (C).
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Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tis 8 april kl 18.30
Aroseniusskolan, Matsalen

Kostnadsfritt

Arrangörer

I förra veckans nummer 
av Alekuriren kunde ni 
läsa om den kommande 
rockkvällen på Grönnäs 
Kök & Bar. Tyvärr hade 
vi angivit fel datum. 
Lördagen den 29 mars är 
den dag då arrangemang-
et äger rum. Vi beklagar 
misstaget.

Redaktionen

Rättelse

Vi har många 
nya namn på 
listan till kom-
munfullmäktige 

och det är ett taggat 
parti som går till val i 
Ale.
EVA ERIKSSON (S)

På gång

Aktiviteter för företagare och 

Välkommen till höstens  
ortsutvecklingsmöten!

Tisdag 18/3 kl 17.30–20.30 (7 kurstillfällen)
Starta Företagskurs 

Onsdag 26/3 kl 17.30–19.30
Starta Eget introduktion

Onsdag 2/4 kl 12-14 
FemAle Kvinnliga nätverket 

Torsdag 3/4 kl 17–19 
Öppet Hus Skatteverket

Onsdag 9/4 kl 16–19 
Bokförings/Ekonomikurs för Nyföretagare  

Onsdag 9/4 kl 09–16 
Starta Företag Dagen Göteborg  

Onsdag 16/4 kl 18–21 anmälan via www.skatteverket.se 
Deklarera din enskilda Firma

Mars

23
SÖNDAG

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

 
Måndag 24/3
Tisdag 25/3
Onsdag 26/3
Torsdag 27/3

Nu har datumen för höstens  
ortsutvecklingsmöten blivit fastställda. 

Alafors
Hålanda 2   april
Bohus
Nödinge
Nol
Alvhem
Surte
Skepplanda
Starrkärr/Kilanda
Älvängen  22 april

Ortsutvecklingsmöten
Att. Cecilia Stedt
449 80 Alafors

 

 

 

 

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

 
31 mars 2014 kl.18.00

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

Välkommen till  
kommunfullmäktige

Mars

25
TISDAG

 

lämnat företaget för att anta nya utmaningar inom 

 
 

starta företag.

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

Inspirationsföreläsning med Jarno 
Vanhatapio. Grundare av Nelly.com

Utställning med  
Fotogruppen Ale

Energirådgivning  
på biblioteken i Ale



väldigt bra genomslag, säger 
Sari.

För många äldre ortsbor är 
Coop butiken framför andra, 
för barnfamiljerna i området 
är det i första hand komplette-
ringshandel som utförs.

– Vi ska ha ett bra utbud som 
vi klarar av. Väldigt viktigt är 
också att vi har en bra service, 
det ska vara trevligt att handla 
hos oss. På så sätt kan vi kon-
kurrera med de stora mataffä-
rerna som fi nns runtomkring.

Vad säger du om att 
ha fått en kollega inom 
Coop-familjen på Handels-
plats Älvängen?

– Det är positivt och gynnar 

oss också. Ju fl er som har Med-
Mera-kort, desto bättre är det. 
Att Coop syns både i Älvängen 
och i Surte gör att varumärket 

stärks i den här regionen, av-
slutar Sari Laesker.

JONAS ANDERSSON

VECKA 12         NUMMER 11|06

SURTE. Coop Surte 
fi ck en ny butikschef i 
höstas.

Sedan dess har ut-
vecklingen pekat stadigt 
uppåt.

– Vi har genomfört 
en rad olika satsningar 
och dessutom följt med 
övriga Coop-butiker 
i Göteborg med en 
gemensam marknadsfö-
ring, säger Sari Laesker.

Sari Laesker började sin an-
ställning i Surte den 1 sep-
tember i fjol. Hon kommer 
närmast från Coop Mölnlycke, 
men har även ett förfl utet som 
butikschef på Coops enheter 
på MunkebäcksTorg respektive 
Bollebygd.

– Utmaningen i Surte lig-

ger i att få upp såväl lönsamhet 
som försäljning. Det har alltid 
varit en välskött butik, ordning 
och reda, och med en bra per-
sonalgrupp. Det ska vi slå vakt 
om även i framtiden, förklarar 
Sari.

Med en del nya idéer har 
Coop Surte fått nytt liv. Resul-
tatet har inte låtit vänta på sig.

– Vi har haft en fantastisk 
utveckling under slutet av förra 
och början av det här året, fast-
slår Sari.

En lyckad satsning har varit 
marknadsföringen på fredagar 
där Surte har hängt på övriga 
Coop-butiker i Göteborg som 
annonserat skaldjur, fi sk och 
grillat.

– Det har blivit en happe-
ning. Det är bra erbjudanden 
på exempelvis räkor, kräftor 
och torskrygg. Det har fått ett 

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 11 mars
Inbrottsförsök
Vid Änggatan i Älvängen, i 
en lägenhet på bottenvå-
ningen, vaknar en man av 
att någon bryter på hans 
lägenhetsdörr. När mannen 
skriker åt tjuven springer 
denne från platsen. 

Inbrott rapporteras från 
Kilanda Cementgjuteri. Två 
borrmaskiner tillgrips.

Torsdag 13 mars
Inbrott på skola
Inbrott på Ahlafors Fria 
skola. Ett vittne kommer på 
två män som precis har gjort 
inbrott. Männen springer 
från platsen och hoppar in 
i en skåpbil. De får med sig 
en väska full med saker från 
skolan, bland annat video-
kameror.

Inbrott på Stewart Kyl-
service i Älvängen. Gods till-
grips samt en bil som senare 
anträffas i Lödöse.

Nödinge båtklubb får 
ovälkomna gäster på besök. 
Dörren till mastförrådet 
bryts upp. Det är oklart om 
något tillgripits.

Lördag 15 mars
Inbrott
Inbrott i vaktmästeriet till-
hörande Starrkärr-Kilanda 
församling. Dörrarna till 
garaget forceras och gods 
tillgrips.

ALE. Ett fl erspråkigt 
hemtjänstföretag har 
gjort entré i Ale kom-
mun.

Academic Care 
Sweden fyller en viktig 
funktion enligt ägaren 
Nader Hadi.

– Att kunna kommu-
nicera med omsorgsta-
garna på deras språk 
innebär en trygghet för 
dem, säger Nader till 
lokaltidningen.

Academic Care Sweden skrev 

avtal med Härryda kommun 
2010 och sedan ett par år 
tillbaka driver företaget ock-
så verksamhet i Kungsbacka, 
Partille och Lerum.

– Nu har vi även fått våra 
första brukare i Ale kommun, 
berättar Nader Hadi

Företaget har ett tiotal per-
soner anställda, som alla är 
utbildade i Sverige och som 
behärskar det svenska språket. 
Därutöver fi nns det en språk-
lig kompetens i bolaget som 
omfattar persiska, kurdiska, 
arabiska, fi nska och turkiska.

– Behovet är stort, men 

långt ifrån alla brukare vet att 
den här servicen går att få. 

Utöver hemtjänst till-
handahåller Academic Care 
Sweden också så kallade till-
läggstjänster, alltifrån extra 
städning till trädgårdsarbete.

– Vi tittar inte fyrkantigt 
på uppdraget. Vi sätter bru-
karen i centrum och vill gärna 
hjälpa till. Vi har en ideologi 
som innebär att hjärtat alltid 
är med. Vi har stor respekt för 
den äldre generationen, som 
har varit med och byggt upp 
samhället, säger Nader.

Hur ska ni marknadsföra 

er i Ale?
– Självklart måste vi visa för 

aleborna att vi fi nns. I grund 
och botten handlar det om 
att utföra ett professionellt 
och uppskattat jobb hos våra 
brukare, så att vårt goda rykte 
sprider sig från mun till mun.

– Just nu är vi stationera-
de i Göteborg, men vi har en 
målsättning att på sikt kunna 
ha en lokal i Ale. Det skulle 
underlätta arbetet för vår per-
sonal, avslutar Nader Hadi.

JONAS ANDERSSON

Flerspråkigt hemtjänstföretag

Nader Hadi från Academic 
Care Sweden som nu erbjuder 
hemtjänst och tilläggstjänster 
i Ale kommun.
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Sari Laesker, butikschef på Coop Surte.

Positiv utveckling för Coop Surte
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ALAFORS. Återigen har 
den brittiske professorn 
Roger Mumby Croft 
kommit för att inspirera 
ungdomar i Ale. 

Denna gång är det 
Lärlingsgymnasiets 
elever som under två 
dagar ska lära sig att 
öppna upp sinnet och 
tänka som entreprenö-
rer. 

Entreprenöriellt tänkande – 
ett uttryck så krångligt att inte 
ens datorns stavningsprogram 
förstår det, men det är egentli-
gen ganska enkelt. 

Det handlar om att lära 
sig att använda sin hjärna och 
inneboende kreativitet till att 
skapa nya idéer, som genom 
tron på den egna förmågan 
kan bli verklighet. Det menar 
den brittiska professorn Ro-
ger Mumby Croft från Oxford 
Brooks University, vars mång-
åriga samarbete med Ale kom-
mun har kommit att uppskat-
tas av många. Inte minst har 

han ända sedan starten för 12 
år sedan haft en betydande roll 
för utbildningen YEE – Unga 
entreprenörer, som årligen 
hålls på Krokholmen.

Under måndagsförmidda-
gen visade han återigen prov 
på en enastående förmåga att 
trollbinda åhörarna med sin 
enorma inlevelse då han in-
ledde en tvådagarskurs i en-
treprenöriellt tänkande för 
Lärlingsgymnasiets ettor och 
handelstvåor i Medborgarhu-
set. 

Även Mats Berggren från 
Ale fritid fanns på plats för att 
värma upp deltagarna och ska-
pa teamkänsla genom en rad 
gruppaktiviteter. 

Kursen bygger på samma 
princip som YEE och under 
måndagseftermiddagen och 
hela tisdagen kommer elev-
erna gruppvis att arbeta fram 
och redovisa potentiella affär-
sidéer. 

Syftet är att inspirera elev-
er inom en yrkesgrupp där 
många med stor sannolikhet 
en dag kommer att vara egen-

företagare. 
– Vi jobbar med detta hela 

tiden och så fort eleverna är 
ute på företag är de inne i det 
tänket eftersom de ofta arbe-
tar hos småföretagare, säger 
Ammi Westlund, yrkeslärare 
på Handelsprogrammet.

Hon menar att det dessut-
om är ännu viktigare nu än ti-
digare att ha det entreprenöri-
ella tänkandet med sig. 

– Inom fem år efter studen-
ten skulle jag säga att runt 25 
procent antingen har startat 
eget eller åtminstone går i tan-
kar om att göra det. Då är det 
många bitar man måste sköta 
själv och att vara servicemin-
ded är a och o. 

Att kursen hålls på engelska 
ser hon som ett stort plus och 
av den koncentrerade tyst-
naden att döma gick Roger 
Mumby Crofts ord fram till 
eleverna.

– It’s possible for everyone 
of you to do exactly what you 
want, if you just believe in 
yourself.

JOHANNA ROOS

Elever idag –
entreprenörer i morgon

– Populär professor håller kurs för Lärlingsgymnasiet
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Uppvärmning. Efter att Roger Mumby Croft, brittisk professor från Oxford Brooks University, hade 
hållit en inspirerande introduktion till entreprenörskursen för Lärlingsgymnasiet tog Mats Berg-
gren från Ale fritid över och värmde upp eleverna med en rad gruppaktiviteter. 

Missa inte årets fest, där ni som  
företagare i Ale bjuds på en äkta galakväll. 

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av  
Företagarna Ale och vinnarna i Webfab Ale  
The Contest  koras. Under middagen underhåller 
Fridha Lundell och Michael Bäck.  
The Flashmen bjuder sedan upp till dans.

Anmälan sker via följande länk  www.ale.se/anmalan
Pris: 595 sek ex moms

Partners:  
Leader Göta älv, Leader, EU, TILLT, Alekuriren, Surte Lagerservice, Box Music 

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

FRIDHA LUNDELL 
& MICHAEL BÄCK
U N D E R H Å L L E R

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES



väldigt bra genomslag, säger 
Sari.

För många äldre ortsbor är 
Coop butiken framför andra, 
för barnfamiljerna i området 
är det i första hand komplette-
ringshandel som utförs.

– Vi ska ha ett bra utbud som 
vi klarar av. Väldigt viktigt är 
också att vi har en bra service, 
det ska vara trevligt att handla 
hos oss. På så sätt kan vi kon-
kurrera med de stora mataffä-
rerna som fi nns runtomkring.

Vad säger du om att 
ha fått en kollega inom 
Coop-familjen på Handels-
plats Älvängen?

– Det är positivt och gynnar 

oss också. Ju fl er som har Med-
Mera-kort, desto bättre är det. 
Att Coop syns både i Älvängen 
och i Surte gör att varumärket 

stärks i den här regionen, av-
slutar Sari Laesker.

JONAS ANDERSSON
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SURTE. Coop Surte 
fi ck en ny butikschef i 
höstas.

Sedan dess har ut-
vecklingen pekat stadigt 
uppåt.

– Vi har genomfört 
en rad olika satsningar 
och dessutom följt med 
övriga Coop-butiker 
i Göteborg med en 
gemensam marknadsfö-
ring, säger Sari Laesker.

Sari Laesker började sin an-
ställning i Surte den 1 sep-
tember i fjol. Hon kommer 
närmast från Coop Mölnlycke, 
men har även ett förfl utet som 
butikschef på Coops enheter 
på MunkebäcksTorg respektive 
Bollebygd.

– Utmaningen i Surte lig-

ger i att få upp såväl lönsamhet 
som försäljning. Det har alltid 
varit en välskött butik, ordning 
och reda, och med en bra per-
sonalgrupp. Det ska vi slå vakt 
om även i framtiden, förklarar 
Sari.

Med en del nya idéer har 
Coop Surte fått nytt liv. Resul-
tatet har inte låtit vänta på sig.

– Vi har haft en fantastisk 
utveckling under slutet av förra 
och början av det här året, fast-
slår Sari.

En lyckad satsning har varit 
marknadsföringen på fredagar 
där Surte har hängt på övriga 
Coop-butiker i Göteborg som 
annonserat skaldjur, fi sk och 
grillat.

– Det har blivit en happe-
ning. Det är bra erbjudanden 
på exempelvis räkor, kräftor 
och torskrygg. Det har fått ett 

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 11 mars
Inbrottsförsök
Vid Änggatan i Älvängen, i 
en lägenhet på bottenvå-
ningen, vaknar en man av 
att någon bryter på hans 
lägenhetsdörr. När mannen 
skriker åt tjuven springer 
denne från platsen. 

Inbrott rapporteras från 
Kilanda Cementgjuteri. Två 
borrmaskiner tillgrips.

Torsdag 13 mars
Inbrott på skola
Inbrott på Ahlafors Fria 
skola. Ett vittne kommer på 
två män som precis har gjort 
inbrott. Männen springer 
från platsen och hoppar in 
i en skåpbil. De får med sig 
en väska full med saker från 
skolan, bland annat video-
kameror.

Inbrott på Stewart Kyl-
service i Älvängen. Gods till-
grips samt en bil som senare 
anträffas i Lödöse.

Nödinge båtklubb får 
ovälkomna gäster på besök. 
Dörren till mastförrådet 
bryts upp. Det är oklart om 
något tillgripits.

Lördag 15 mars
Inbrott
Inbrott i vaktmästeriet till-
hörande Starrkärr-Kilanda 
församling. Dörrarna till 
garaget forceras och gods 
tillgrips.

ALE. Ett fl erspråkigt 
hemtjänstföretag har 
gjort entré i Ale kom-
mun.

Academic Care 
Sweden fyller en viktig 
funktion enligt ägaren 
Nader Hadi.

– Att kunna kommu-
nicera med omsorgsta-
garna på deras språk 
innebär en trygghet för 
dem, säger Nader till 
lokaltidningen.

Academic Care Sweden skrev 

avtal med Härryda kommun 
2010 och sedan ett par år 
tillbaka driver företaget ock-
så verksamhet i Kungsbacka, 
Partille och Lerum.

– Nu har vi även fått våra 
första brukare i Ale kommun, 
berättar Nader Hadi

Företaget har ett tiotal per-
soner anställda, som alla är 
utbildade i Sverige och som 
behärskar det svenska språket. 
Därutöver fi nns det en språk-
lig kompetens i bolaget som 
omfattar persiska, kurdiska, 
arabiska, fi nska och turkiska.

– Behovet är stort, men 

långt ifrån alla brukare vet att 
den här servicen går att få. 

Utöver hemtjänst till-
handahåller Academic Care 
Sweden också så kallade till-
läggstjänster, alltifrån extra 
städning till trädgårdsarbete.

– Vi tittar inte fyrkantigt 
på uppdraget. Vi sätter bru-
karen i centrum och vill gärna 
hjälpa till. Vi har en ideologi 
som innebär att hjärtat alltid 
är med. Vi har stor respekt för 
den äldre generationen, som 
har varit med och byggt upp 
samhället, säger Nader.

Hur ska ni marknadsföra 

er i Ale?
– Självklart måste vi visa för 

aleborna att vi fi nns. I grund 
och botten handlar det om 
att utföra ett professionellt 
och uppskattat jobb hos våra 
brukare, så att vårt goda rykte 
sprider sig från mun till mun.

– Just nu är vi stationera-
de i Göteborg, men vi har en 
målsättning att på sikt kunna 
ha en lokal i Ale. Det skulle 
underlätta arbetet för vår per-
sonal, avslutar Nader Hadi.

JONAS ANDERSSON

Flerspråkigt hemtjänstföretag

Nader Hadi från Academic 
Care Sweden som nu erbjuder 
hemtjänst och tilläggstjänster 
i Ale kommun.
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Sari Laesker, butikschef på Coop Surte.

Positiv utveckling för Coop Surte
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ALAFORS. Återigen har 
den brittiske professorn 
Roger Mumby Croft 
kommit för att inspirera 
ungdomar i Ale. 

Denna gång är det 
Lärlingsgymnasiets 
elever som under två 
dagar ska lära sig att 
öppna upp sinnet och 
tänka som entreprenö-
rer. 

Entreprenöriellt tänkande – 
ett uttryck så krångligt att inte 
ens datorns stavningsprogram 
förstår det, men det är egentli-
gen ganska enkelt. 

Det handlar om att lära 
sig att använda sin hjärna och 
inneboende kreativitet till att 
skapa nya idéer, som genom 
tron på den egna förmågan 
kan bli verklighet. Det menar 
den brittiska professorn Ro-
ger Mumby Croft från Oxford 
Brooks University, vars mång-
åriga samarbete med Ale kom-
mun har kommit att uppskat-
tas av många. Inte minst har 

han ända sedan starten för 12 
år sedan haft en betydande roll 
för utbildningen YEE – Unga 
entreprenörer, som årligen 
hålls på Krokholmen.

Under måndagsförmidda-
gen visade han återigen prov 
på en enastående förmåga att 
trollbinda åhörarna med sin 
enorma inlevelse då han in-
ledde en tvådagarskurs i en-
treprenöriellt tänkande för 
Lärlingsgymnasiets ettor och 
handelstvåor i Medborgarhu-
set. 

Även Mats Berggren från 
Ale fritid fanns på plats för att 
värma upp deltagarna och ska-
pa teamkänsla genom en rad 
gruppaktiviteter. 

Kursen bygger på samma 
princip som YEE och under 
måndagseftermiddagen och 
hela tisdagen kommer elev-
erna gruppvis att arbeta fram 
och redovisa potentiella affär-
sidéer. 

Syftet är att inspirera elev-
er inom en yrkesgrupp där 
många med stor sannolikhet 
en dag kommer att vara egen-

företagare. 
– Vi jobbar med detta hela 

tiden och så fort eleverna är 
ute på företag är de inne i det 
tänket eftersom de ofta arbe-
tar hos småföretagare, säger 
Ammi Westlund, yrkeslärare 
på Handelsprogrammet.

Hon menar att det dessut-
om är ännu viktigare nu än ti-
digare att ha det entreprenöri-
ella tänkandet med sig. 

– Inom fem år efter studen-
ten skulle jag säga att runt 25 
procent antingen har startat 
eget eller åtminstone går i tan-
kar om att göra det. Då är det 
många bitar man måste sköta 
själv och att vara servicemin-
ded är a och o. 

Att kursen hålls på engelska 
ser hon som ett stort plus och 
av den koncentrerade tyst-
naden att döma gick Roger 
Mumby Crofts ord fram till 
eleverna.

– It’s possible for everyone 
of you to do exactly what you 
want, if you just believe in 
yourself.

JOHANNA ROOS

Elever idag –
entreprenörer i morgon

– Populär professor håller kurs för Lärlingsgymnasiet
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Uppvärmning. Efter att Roger Mumby Croft, brittisk professor från Oxford Brooks University, hade 
hållit en inspirerande introduktion till entreprenörskursen för Lärlingsgymnasiet tog Mats Berg-
gren från Ale fritid över och värmde upp eleverna med en rad gruppaktiviteter. 

Missa inte årets fest, där ni som  
företagare i Ale bjuds på en äkta galakväll. 

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av  
Företagarna Ale och vinnarna i Webfab Ale  
The Contest  koras. Under middagen underhåller 
Fridha Lundell och Michael Bäck.  
The Flashmen bjuder sedan upp till dans.

Anmälan sker via följande länk  www.ale.se/anmalan
Pris: 595 sek ex moms

Partners:  
Leader Göta älv, Leader, EU, TILLT, Alekuriren, Surte Lagerservice, Box Music 

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

FRIDHA LUNDELL 
& MICHAEL BÄCK
U N D E R H Å L L E R

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES
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ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

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 08

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

MÅN-FRE KL 11.00-15.00

DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

lansforsakringar.se

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

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

 Klockan 21.15 i fredags fick räddningstjänsten larm om en 
 bilbrand på en parkering vid Södra Klöverstigen, bakom 
 Ale gymnasium. Bilen var helt övertänd när brandmännen 
 kom fram. Polisen skrev en anmälan om skadegörelse. 
 Text: Jonas Andersson 

Bilbrand i Nödinge
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Rolf Eriksson från 
Lysekil är son av fi skare 
i många generationer. 
När hans far slutade 
med fi sket beslutade 
Rolf att dokumentera 
denna näring. Resultatet 
redovisade han på ett 
humoristiskt sätt vid 
SPF Alebygdens månad-
sträff.

Ett 80-tal medlemmar 
deltog i träffen som ar-
rangerades av Surte-Bo-
hus kontaktkommitté. 
Förutom lotteri och 
kaffe gavs information 
om kommande aktivite-
ter. Ingelore Lindahl 
informerade om vårfes-
ten den 28 mars. Det 
blir en trevlig musikalisk 
frågesport. Den 25 mars 
besöker vi Katolska 
kyrkan, “Hedendomen” 
Samma dag är det också 
träff på Backavik. Sven 
Pettersson kommer att 
berätta om sin uppväxt 
och karriär.

Lennart Mattsson 
slog ett slag för höstens 
resa som går till Bryssel 
25 augusti – 29 augusti. 
Denna veckas vandring 
gick upp till Surtesjön. 
Ett tjugofemtal deltagare 
gick till Gäddevattnet 
och fi kade. Det var skönt 
att sedan ta bussen från 
Jennylund ner till Bohus. 
Som vanligt hade vi 
vädergudarna med oss. 
Väl hemma började det 
regna. 

 Lennart Mattsson

Eleverna på Älvängenskolan tycker det har varit inspirerande att få lära sig mer om det lokala nä-
ringslivet.

Företagsbesök på
Älvängenskolan
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ÄLVÄNGEN. I läropla-
nen står det att ett av 
skolans uppdrag är att 
förbereda eleverna för 
att leva och verka i sam-
hället.

Det står även att 
undervisningen ska 
behandla yrken och 
verksamheter i närom-
rådet.

Av den anledningen 
har eleverna på Älväng-
enskolans spår A, klass 
1 och 2, haft besök av 
lokala företag under 
vårterminen.

– Vi tänker att en möjlighet 
är då att skapa kontakt med 
vår närmiljö, i vårt fall Äl-
vängen. Vi skapar en positiv 
bild av skolan ut mot sam-
hället och företagen får en 

chans att ge en positiv bild 
av sin verksamhet. Elever-
na har sett chans till att få 
nya drömyrken, säger lärare 
Anna Larson.

Älvängenskolan har bjudit 
in ett antal företag och verk-
samheter. Hittills har man 
haft besök av Alekuriren, 
Posten, Handelsbanken och 
JiO Eltjänst, men fl er företag 
är välkomna att höra av sig.

– Inför varje besök har vi 
haft en lektion där eleverna 
har fått berätta vad de vet om 
företaget. Utifrån den samla-
de kunskapen har sedan elev-
erna förberett frågor. Efter 
besöket har eleverna skrivit 
texter om föret aget/yrket. 
Eleverna tycker det har varit 
roligt och inspirerande, av-
slutar Anna Larson.

JONAS ANDERSSON

Sill och vandring 
med SPF Alebygden
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LÖDÖSE. Förskoleverk-
samheten i Lödöse har 
byggts ut.

I början av februari 
togs en ny paviljong i 
anspråk, granne med 
Blåsippans förskola.

– Det är inte utan 
att vi märker av att 
samhället växer, säger 
förskolechef Lennart 
Skåål.

I upptagningsområdet har 
antalet förskolebarn ökat 

med 25 bara på ett par år. 
Fler förskolebarn är dessut-
om att vänta i takt med att 
Ekeberg växer.

– Där fi nns ett 20-tal hus 
idag, men man räknar med 
ett 100-tal bostäder. Det 
fi nns även andra projekt på 
gång i Lödöse. Planen kvar-
står om att anlägga en ny 
förskola i anslutning till Eke-
berg. Arbetet med den för-
djupade översiktsplanen har 
emellertid försenats en aning 
varför detaljplanearbetet inte 
lär komma igång förrän till 
sommaren. Därefter tar det 
minst ett år innan spaden kan 
sättas i backen, säger Lennart 
Skåål.

– Det råder en optimism 
och det är kul att få jobba i 
ett sådant här expansivt om-
råde.

För att tillgodose behovet 
av förskoleplatser i Lödöse 
som fi nns idag har kommu-
nen valt att skapa en 5-årsav-
delning på Tingbergsskolan, 
i lokaler som tidigare använts 
i skolundervisningen.

– Två klassrum förvandla-
des till förskoleverksamhet. 
På så sätt utnyttjar vi kom-
munens befi ntliga lokaler på 
ett optimalt sätt, säger Len-
nart Skåål.

Den 3 februari skedde 
invigningen av en helt ny 
paviljong, som angränsar till 
Blåsippans förskola.

– Det var ett snabbt hand-
läggande som låg till grund 
för den satsningen. I må-
nadsskiftet oktober-novem-
ber konstaterades att trycket 
på förskoleplatser var stort 
inför 2014. Vi åkte ner till 
Nödinge för att ta del av In-
dus paviljonger och vi blev 
förtjusta av det vi såg, berät-
tar Lennart Skåål.

I den nya paviljongen har 
12 barn i åldern 1-3 år skolats 
in. Lärarlaget med Pernilla 
Svensson, Sanna Tuovinen 
och Therese Jonsson är till-
freds med arbetsmiljön.

– Vi är jättenöjda och även 

föräldrarna är positiva. Det 
blev bättre än vad de hade 
förväntat sig. Lokalerna är 
anpassade för den här typen 
av verksamhet och det märks. 
Vi har en rymlig hall där vi 
tar emot barnen. En annan 
liten detalj som underlättar 
vårt arbete är det höj- och 
sänkbara skötbordet, förkla-
rar Pernilla Svensson.

Var i ligger utmaningen 
att starta upp en helt ny 
avdelning?

– Det är att få alla rutiner 
att fungera, men där har vi 
lyckats bra. Fokus ligger nu 
på att barnen ska känna sig 
trygga i miljön, att de ska 
lära känna oss och varandra, 
säger Sanna Tuovinen.

Hyreskontraktet på pavil-

jongen i Lödöse löper över 
tre år med möjlighet att kun-
na förlänga avtalet.

– I det här läget var det 
den mest kostnadseffektiva 
lösningen. Återstår att se hur 
stor efterfrågan på försko-
leplatser blir under de när-
maste åren, avslutar Lennart 
Skåål.

Ökat tryck på förskoleplatser

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Alvin och Thea Sandberg klippte det blågula bandet och därmed var den nya lekhallen på Blåsip-
pans förskola i Lödöse invigd.

…och Blåsippan invigde lekhall
LÖDÖSE. Det låg en 
spänd förväntan i luf-
ten.

Klockan halv tio på 
onsdagsmorgonen var 
det äntligen dags för 
invigning.

Den nya lekhallen på 
Blåsippans förskola är 
efterlängtad.

Det som tidigare varit en 
rörelsehall, där barnen mest 
har sprungit omkring, har 
nu fått en annan pedagogisk 
inriktning.

– Vi tyckte att vi borde 
utnyttja lokalen på ett bättre 
sätt. Processen inleddes för 

ett år sedan. Barnen har varit 
involverade i diskussionerna, 
berättar förskollärare Malin 
Wilander.

Successivt har tankar och 
idéer växt fram om hur rum-
met bäst skulle kunna an-
vändas. Fortbildningen som 
personalen genomgått på 
Högskolan Väst har tydligt 
påverkat inriktningen.

– Det ligger helt i linje 
med vår kompetensutveck-
ling inom naturvetenskap, 
teknik och matematik och 
följer således läroplanen, sä-
ger Malin Wilander.

Det har skapats rum i 
rummen där olika sinnen ska 
stimuleras. Konstruktioner, 

bland annat stora legoklos-
sar, är exempel på pedago-
giskt material som förskolan 
investerat i.

– Vi har också sett till att 
ordna med ljuddämpande 
åtgärder så att det ska bli 
en någorlunda tyst miljö för 
barn och personal att vistas i, 
säger Malin Wilander.

Invigningsdagen till ära 
blev barnen bjudna på glass 
efter den symboliska band-
klippningen och uppskattade 
sångstunden.

– Det är ingen tvekan om 
att lekhallen kommer nyttjas 
fl itigt framöver, avslutar Ma-
lin Wilander.

JONAS ANDERSSON

Blåsippans förskola har kompletterats med en ny paviljong för 
att tillgodose behovet av förskoleplatser i Lödöse. Förskolechef 
Lennart Skåål är nöjd med hur kommunen lyckats lösa situatio-
nen inom barnomsorgen.  

Förskollärarna Sanna Tuovinen, Pernilla Svensson och Therese Jonsson trivs utmärkt i den nya 
paviljong som har placerats vid Blåsippans förskola.

– Barnomsorgen i Lödöse har byggts ut
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Välkommen in till McDonald’s® Ale Torg! 
Erbjudandet gäller endast på McDonald’s® Ale Torg den 21/3–13/4 2014 och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. Ord. pris Smoothie ca 22 kr eller Frappé ca 24 kr.

McDONALD’S® ALE TORG
Nu i veckan bygger vi ett nytt och snabbare kök i restaurangen. 
På fredag är det premiär för vårt nya kök med samma goda mat, 

men då ännu snabbare än tidigare. Dessutom får du här ett 
fint erbjudande på en fräsch nyhet från oss, välkommen in!

Köp en Smoothie eller Frappé 
– få 10 kr smakrabatt!
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Vi har en rymlig hall där vi 
tar emot barnen. En annan 
liten detalj som underlättar 
vårt arbete är det höj- och 
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rar Pernilla Svensson.
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Välkommen in till McDonald’s® Ale Torg! 
Erbjudandet gäller endast på McDonald’s® Ale Torg den 21/3–13/4 2014 och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden. Ord. pris Smoothie ca 22 kr eller Frappé ca 24 kr.

McDONALD’S® ALE TORG
Nu i veckan bygger vi ett nytt och snabbare kök i restaurangen. 
På fredag är det premiär för vårt nya kök med samma goda mat, 

men då ännu snabbare än tidigare. Dessutom får du här ett 
fint erbjudande på en fräsch nyhet från oss, välkommen in!

Köp en Smoothie eller Frappé 
– få 10 kr smakrabatt!
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LÖDÖSE. Ida Olenius är 
ny präst i Lödöse för-
samling.

Hon välkomnades 
vid en gudstjänst i S:t 
Peders kyrka förra 
söndagen.

– Jag trivs att jobba 
en bit utanför stan, i 
ett mindre samman-
hang där det blir mera 
personligt, säger Ida till 
Alekuriren.

Det var under konfirma-
tionstiden som Ida Olenius 
första gången slogs av tan-
ken att hon kanske skulle bli 
präst när hon blev stor. 

– Jag hade en stark 
barnatro, visste att Gud 
fanns och att Gud hjälpte 
människor. Det gjorde mig 

intresserad av den kristna 
tron, men det var inget vi 
pratade om hemma. Visst 
gick jag till kyrkan någon 
gång med min mamma, men 
mer var det inte, berättar 
Ida.

Gjorde skillnad
Även om det fanns perioder 
efter konfirmationen där Ida 
Olenius var inställd på att 
göra något helt annat, så låg 
ändå tanken om prästyrket 
kvar och grodde i bakhuvu-
det.

– När jag var 19 år så 
bestämde jag mig för att gå 
en volontärutbildning och 
hamnade i Bergsjöns för-
samling. Jag fick prova på att 
predika och blev hela tiden 
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utbildning.
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fint. Jag gillar det historiska 
som finns under marken, 
det gör platsen intressant. 
Sedan har jag fått en liten 
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jag gör.
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livet och glädjen.
En kompetens som Ida 

Olenius kommer att kunna 
dra nytta av är att hon är två-
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med som ett naturligt inslag 
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– En gång i månaden 
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i Lilla Edet. Det vet jag är 
uppskattat av församlings-
borna samtidigt som jag un-
derhåller min finska, avslutar 
Ida Olenius.

JONAS ANDERSSON

– Ida Olenius ny präst i Lödöse församling

Predikar på 
svenska och finska

IDA OLENIUS 

Ålder: 28.
Bor: Göteborg.
Familj: Man.
Intressen: Att springa och att 
skriva. I somras vandrade vi 
i Norge för första gången och 
det är förmodligen något vi 
tänker göra om.
Senaste lästa bok: ”På väg 
mot verklighet” av Margit 

Sahlin.
Äter helst: Köttfärssås och 
spaghetti.
Ser helst på tv: Dokumen-
tärserien Akuten på SVT.
Förebild: Det finns flera, 
bland dem Eva Clarängen, 
diakon i Bergsjön församling.
Aktuell: Som ny präst i Lödö-
se församling. 

Ida Olenius är ny präst i Lödöse församling. Hon ser liksom många andra fram mot våren och fas-
tetiden.
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS BLÅELDSVÄGEN 16 BOAREA CA 139 M² / 5 ROK
ENERGIPRESTANDA 85 KWH/M² ÅR TOMTAREA 852 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 KR VISAS SÖ 23/3 14.00-
15.00 MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Med bra läge i ett mycket omtyckt område kan vi nu erbjuda
en välskött villa i Nödinge, längst in på återvändsgata. Här
bor du nära till både naturen, affärer och kommunikationer.

ADRESS GALLÅSVÄGEN 151 BOAREA CA 62+36 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 136 KWH/M² ÅR TOMTAREA 866 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR VISAS SÖ 23/3 12.15-
13.15 MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - CENTRALA NOL
Väldigt charmigt hus med ett bra, högt läge. Smakfullt
renoverat under senare år. Naturen, idrottsplats finns på
bekvämt gångavstånd och förskola ett stenkast bort.

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 10, VÅN 4/5 BOAREA CA 96.5 M² / 4 ROK ENERGIPRESTANDA 170 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 995 000 KR AVGIFT 4 387 KR/MÅN VISAS ON 26/3 17.30-18.30 MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-24 56 52

BR 4 ROK - BOHUS
Äntligen en 4:a på Sörgårdsvägen! Här får du hela 96 kvm med bl.a. 3 sovrum, ett badrum och toalett samt två balkonger.
Lägenheten har genomgått ett flertal renoveringar under de senaste åren och är i ett mycket gott skick.
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NOL. Otto Alvarado 
och Camilla Lundvall är 
Folkuniversitetets nya 
jobbcoacher/utbildare 
i Ale.

Deltagarna erbjuds 
plats via Arbetsförmed-
lingens handläggare.

– Vi är till för dem 
som har stått utanför 
arbetsmarknaden en 
längre tid, säger Otto till 
lokaltidningen. 

Folkuniversitetet är ett 
svenskt studieförbund som 
arbetar med folkbildning och 
vuxenutbildning. Kontoret 
i före detta Arbetsförmed-
lingens lokaler i Nol lyder 
som en fi lial under Kungälv. 
Folkuniversitetet har många 
ben att stå på, men i Ale är 
det företrädelsevis uppdrags-
utbildning för arbetssökande 
som prioriteras.

– Jag tog över efter Arne 
Ljungberg som gick i pen-
sion i slutet av förra året 
och Camilla Lundvall anslöt 
nyligen. Vi har varit kolle-
gor tidigare, fast i ett annat 
företag. Folkuniversitetet 
headhuntade oss och därför 
är vi här nu, berättar Otto 
Alvarado.

Vad är viktigast i er roll 
som jobbcoach?

– Att ge hjälp till de 
människor som kommer hit, 

klargöra för dem att de är 
duktiga individer som kan 
ta sig in på arbetsmarknaden 
igen. Mycket handlar om 
personlighetsutveckling, att 
stärka deltagarnas självkäns-
la. Personer som varit arbets-
sökande en längre tid tende-
rar att tappa självförtroendet, 
de tror att det är något fel på 
dem och att deras profi l inte 
passar in någonstans.

Vilken är jobbcoachens 
viktigaste egenskap?

– Den pedagogiska för-
mågan och förmågan att in-
spirera människor. Du ska 
också ha mycket kunskap om 
arbetsmarknaden, det under-
lättar.

Allmänförberedande ut-
bildning, Förstärkt arbetsträ-
ning och projektet Uppdrag 
jobb är några av de erbjudan-
den som Folkuniversitetet 
tillhandahåller. Det fi nns en 

uppsjö av olika lösningar för 
att få deltagaren in på arbets-
marknaden igen.

– Behovet varierar från 
deltagare till deltagare. Vis-
sa behöver undervisning i 
engelska, andra i matematik 
eller kompletterande dator-
kunskap. Vi samarbetar med 
företag som kan erbjuda våra 
deltagare nystartsjobb, prak-
tik och så vidare, förklarar 
Otto Alvarado.

– Deltagarna träffas i 
grupp, men de kan också 
boka individuella samtal med 
oss jobbcoacher. Faktum är 
att deltagarna inspirerar och 
motiverar varandra på ett 
oerhört positivt sätt. Det är 
det bästa med det här arbe-
tet, att få se andra människor 
växa när de får tillbaka tron 
på sin egen förmåga, avslutar 
Camilla Lundvall.

JONAS ANDERSSON

Otto Alvarado och Camilla Alvarado arbetar som jobbcoacher/
utbildare för Folkuniversitetets räkning. Båda är stationerade i 
Nol, i före detta Arbetsförmedlingens lokaler.
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– Hjälpen 
fi nns i Nol

Coachning in i arbetslivet

Lördagen den 5 april 
arrangerar Naturskydds-
föreningen klädbytardagar 
på olika platser i hela 
landet. För tredje året i rad 
genomför Återbruksgrup-
pen i Skepplanda, tillsam-
mans med biblioteket i 
Ale, denna aktivitet i Ale 
gymnasium. 

I foajén utanför bibliote-
ket kan man lämna in upp 
till fem fräscha plagg mot 
motsvarande antal bytes-
brickor. Dessa kan sedan 
användas för att hitta ”nya” 
plagg. 

Förra året fi ck arrang-
ören in cirka 500 plagg 
och över 300 fi ck nya 
ägare. Överblivna kläder 
skänks till Röda Korsets 
second hand-butik Kupan i 
Älvängen.

Det kommer även att 
fi nnas en liten utställning 
med inspirationstips om 
hur man kan sy om och 
ändra gamla plagg för en 
personlig stil. Besökarna 
kan också delta i en kläd-
quiz, med priser till de som 
svarat rätt.

Kom och hjälp till att 

värna om miljön genom att 
inte alltid köpa nytt till din 
garderob. Klädindustrin 
utgör en hård belastning 
på miljön och arbetsförhål-
landena är många gånger 
urusla. Naturskyddsför-
eningens klädbytardag, 
”Sveriges största kläd-
bytardag”, anordnades 
förra året på 87 platser 
och miljöbesparingen blev 
cirka 24 ton kemikalier, 135 
ton koldioxid och 90 000 
kubikmeter vatten.

Monica Svensson

Lördagen den 5 april arrangeras Klädbytardag i Ale gymnasium.

Klädbytardag i Nödinge

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

förord och övrig familjejuridik

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

Det är vi
som är
Axelssons!

Fräscht i ett plan i  
Lilla Edet!

Vill ni också bo bekvämt i en fräsch villa 

man kan önska; helkaklat snyggt badrum, 
hemtrevligt kök, trevlig planlösning, låga
driftskostnader med vattenburet 
värmesystem, friliggande garage, altan i
söderläge och allt detta på en lättskött 
tomt. 121 kvm.

Pris 1.295.000:- som utgångspris.
Visas 23/3 & 25/3. 
Adress Skogvaktarvägen 4.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Charmig stuga med vita 
knutar!

Välkommen till detta förtjusande fritidshus 
som nyligen renoverats med varsam 
hand. Fritt läge med utsikt mot ängar 

svampskogar, två sjöar och ett rikt djurliv. 
Välkommen på visning! 40 kvm..

Pris 785.000:- som utgångspris.
Visas 25/3. 
Adress Stommen 225.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

3:a på populära 
Sörgårdsvägen!

delat av ett sovrum till två. Kök som är 
nyrenoverat och lägenheten är i bra skick 
i övrigt. Våning 2, med hiss och balkong 
som vetter mot skogsparti. Bra förening 
med god ekonomi. Fiber indraget. Endast 
15 min till Göteborgs central. Vån. 2/5,

Pris 895.000:- som utgångspris. 
Visas 23 och 24/3. 
Adress Sörgårdsv 14.

Vilket tillfälle - stor villa och 
ekonomibyggnad!

Mycket gediget totalrenoverat hus och stor 
ekonomibyggnad i härligt läge! Här kan du 
bo med hela din familj  ch ha din hobby eller 
verksamhet på hemmaplan. Bergvärme, 
braskamin och minireningsverk. Tre stora 
sovrum och två toaletter.  

Pris 1.875.000:- som utgångspris. 
Visas 26/3 och 30/3. 
Adress Skövde 162.

Lilla
 Edet

Håla
nda

Bohus
Nygår

d
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SKEPPLANDA. Albotor-
get ska blomstra lagom 
till 40-årsjubileet.

Det kan kommunens 
parkchef, Anders Al-
fredsson, gå i god för.

– Vi kommer att dra 
vårt strå till stacken och 
sätta lite färg på torget.

I förra veckans nummer av 
lokaltidningen kunde ni läsa 
om Skepplandaföreningens 
tankar och idéer kring Albo-
torgets 40-årsfi rande. Plane-
ringen för Skepplandadagen 
är i full gång och kommer 
att intensifi eras under nästa 
månad. Lördagen den 17 maj 
är den dag då fi randet ska äga 
rum.

– Jag har varit och träffat 
representanter från Skepp-
landaföreningen, som berät-
tade om sina planer. De kon-
kretiserade sina önskemål 
till oss på parkavdelningen, 
förklarar Anders Alfredsson.

Just nu är Alfredssons per-
sonal i full färd med att grä-
va ut och byta jord i de stora 
granitplattor som fi nns på 
Albotorget.

– Det har sett lite tråkigt 
ut i urnorna, men nu ska 
det bli ändring på det. In-
för 40-årsjubileet ska buskar 
vara på plats och perennerna 
blomma. Det kommer att ske 
en allmän uppfräschning av 
torget. Bland annat ska bän-
kar målas om, avslöjar An-
ders Alfredsson och tillägger:

– Vi hoppas att det ska 
vara grönt och fi nt när jubi-
leumsdagen infi nner sig.

Vidare har parkavdelning-
en fått i uppdrag att göra det 
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Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  
(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.
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Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Synundersökning och alla 
bågar i butiken ingår!
Kompletta enkelslipade glasögon 950:-

Nytillpassning linser: 
695:-  inkl. provlinser och väska

Erbjudande!
Vid köp av progressiva 
glas får du ett par 
läsglasögon eller ett 
par solglasögon med 
styrka utan kostnad. 
Dessutom ingår 
antireflex- och 
hårdhetsbehandling.

Vill du veta vad
din bostad är värd?

 

I SAMARBETE MED 

 

ALE  WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
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NÖDINGE. Onsdagen den 2 april sker 
en föreläsning om dator- och spelbe-
roende i Ale gymnasium.

Magnus Rydeving från kunskaps- 
och utbildningsföretaget Spelnykter 
möter besökarna i teatersalongen.

Bakom arrangemanget står Vakna 
i samarbete med Lärlingsgymnasiet 
och SSPF (Skola, socialtjänst, polis och 
fritid).

Föreläsningen i Ale gymnasium är gratis och 
vänder sig såväl till ungdomar som vuxna. 

– Ett missbruksberoende är ofta kopplat 
till alkohol, narkotika eller liknande. Detta är 
en annan typ av missbruk, ett beroende utan 
droger. Vi har en garanterat intressant och 
lärorik kväll att se fram emot, säger Thomas 
Berggren, drogförebyggare i Ale.

Vad är spelberoende? Vad är lagom och 
vem bestämmer det? Det är några av fråge-
ställningarna som Magnus Rydeving kom-
mer att ta upp.

– Man kan se det som en kunskapsföreläs-
ning och målet är att deltagarna får en ökad 
insikt i ett folkhälsoproblem och kunskap om 
hur man kan undvika att fastna i ett destruk-
tivt beteende. Varför gör man som man gör 
och inte som man borde? Varför kan vissa 
inte kontrollera sin lust att spela, trots vetska-
pen om de uppenbara negativa konsekvenser 
det medför? Det är frågor att besvara, säger 
Magnus Rydeving.

Magnus Rydving har egen erfarenhet från 
spelberoende med allvarliga konsekvenser. 
Han har under sin karriär arbetat med led-
arskap och kommunikation i olika roller och 
befattningar, främst inom bankvärlden.

– Numera handlar det för mig om att an-

vända mina kunskaper, egenskaper och er-
farenheter till att utbilda, ge råd och coacha 
i frågor som handlar om spelberoende. Jag 
vill bidra till en sund och säker spelmarknad 
med målet att färre ska få problem med spel, 
avslutar Magnus Rydeving.

JONAS ANDERSSON

Onsdagen den 2 april kommer Magnus Ryde-
ving till Ale gymnasium för att föreläsa om 
dator- och spelberoende.

– Föreläsning om spelberoende
Det dolda missbruket

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!

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

lverkade 
kök

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)
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Thermia Diplomat 
Optimum G3
Bergvärmepump

HGW-TEKNIK 
GER MEST 
VARMVATTEN

Enligt Energimyndighetens senaste test (2012) är Diplomat 
Optimum G3 den svenska bergvärmepump som har högst 
årsvärmefaktor. Dessutom ger den mest varmvatten tack 
vare vår patentsökta HGW-teknik.

BYGGD FÖR VÅRT 
NORDISKA KLIMAT

Kom in till oss så hjälper vi dig 
att hitta den värmepump som 
är bäst för just ditt hus.

Thermia Aura
Luft/luftvärmepump

THERMIA ATEC – GER DIG 
STÖRST BESPARING*

Kom in till oss så hjälper vi dig 
att hitta den värmepump som 
är bäst för just ditt hus.

Thermia 
Atec
Luft/vattenvärmepump

 

*Enligt Energimyndighetens senaste test (2011).

INSTALLERAT 
OCH KLART 

18.000:-

Standardinstallantion
  5m RÖR/kabel mellan innedel  
och utedel

  Elmatning till utedel tillkommer

Standardinstallation efter  
beviljat ROT-avdrag.

INKLUSIVE

6 ÅRS 
TRYGGHETS- 
FÖRSÄKRING

STURES SPISAR AB

Lördagsöppet 22 mars kl 09-14

VI VÄLJER 
HELGJUTET
DÄR ANDRA 
SKARVAR
Världens finaste och mest hållbara 
g jutjärnskaminer är också historiens mest 
sålda och kopierade. Gjutjärn lagrar och 
fördelar värmen och håller formen år efter år. 
Vi erbjuder 10 års garanti. 

KAMPANJEN GÄLLER TILL 29 MARS 2014
SE FLER JØTULKAMINER PÅ WWW.JOTUL.SE

TIMELESS 
NORWEGIAN 
CRAFT

JØTUL F 165
14 700:–
REK. ORD. PRIS 17 200:-

SPARA 2 500:–
JUST NU!

JØTUL F 165 S 
18 800:–
REK. ORD. PRIS 21 300:-

SPARA 2 500:–
JUST NU!

JØTUL SKORSTEIN 
Trygg & snygg med 25 års garanti.
Passar alla kaminer och eldstäder.   

SPARA 1 500:–
JUST NU!

Fina tider

för mys!

CONTURA 850:1
Ord. Pris 15.900:-

JUST NU 13.900

Spara
2.000:-

Spara
5.000:-*

*Vid samtidigt köp av Contura 850 
och premodul skorsten

Alla spiskassetter

1500:- 
rabatt

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

LÖRDAGSÖPPET 22 MARS KL 09-14

Vi sänker loppispriserna med  
10% för varje timme!
Hur länge vågar du vänta?

Fynda bra grejer till riktigt låga priser!

Vi bjuder på 
korv på gården!

Nu tömmer vi lagret och gör plats 
för nyheter. Allt från porslin, VVS, 
dusch, badkar, blandare, kakel, m.m.

Dessutom 20% rabatt på produkter från:

Gårdsloppis

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

beredaren slutat fungera? 

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

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

Prata med oss i butiken så får du hjälp.

Thermias 

demovagn  

finns på plats och 

visar det senaste 

inom värme-

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

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

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

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

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

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

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

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

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

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

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

HELGÖPPET
Lördag-söndag 11-14

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

www.kungalvssolskydd.se

Har du haft mycket att göra 
sedan öppningen?
– Ja, det är stort tryck och förra 
veckan var det helt fullbokat. 
Det verkar som att kommun-
invånarna saknat en bilbesikt-
ning närmare. Än så länge är 
det bara jag som jobbar här, 
men nu blir vi snart en till. 

Har du någon koppling 
till Ale kommun sedan 
tidigare?
– Inte mer än att jag varit i 
trakten och jobbat. Jag jobba-
de tidigare som vägarbetare 
och var med och byggde ut 
E45. 

Vad är den vanligaste an-

ledningen till anmärkning-
ar på besiktningen?
– Slarvgrejer, som trasiga lam-
por och så vidare. När det 
kommer till större fel är det 
ofta i framvagnen, styr- och 
spinnleder till exempel. 

Vilka bilar är det mest fel 
på?
– Franska bilar är överrepre-
senterade.

Vad kör du själv?
– Ford Fiesta.

Vad bör man ha koll på 
inför besiktningen?
– Kolla lampor, spolarvätska, 
torkarblad och att däcken har 

godkända mönsterdjup.

Det har blivit dags att byta 
till sommardäck. Vad ska 
man tänka på inför ett 
eventuellt däckköp?
– Vet man något om däck kan 
man köpa på Blocket, men det 
är också lätt att bli lurad. Det 
gäller att veta exakt vilka däck 
som passar till bilen. Annars är 
det väl inget speciellt när det 
gäller sommardäck, förutom 
att vara noga med att kontroll-
era mönsterdjupet.

Du började som besikt-
ningstekniker 99, haft ett 
uppehåll och jobbat med 
annat och nu är du tillbaka 
igen. Vad är den största 
skillnaden när det gäller 
anmärkningar då jämfört 
med nu?
– Det var mer rost på de gamla 
bilarna. Nu är det mer elek-
tronik och felsökning sker ofta 
utefter varningslamporna. 

JOHANNA ROOS

Klart för säkra 
sommarturer
En och en halv månad har gått sedan Ales första bilbesiktning såg dagens ljus.
Sedan dess har besiktningsteknikern Mikael Pappila på Clear Car haft fullt upp.

Hans bästa tips inför besiktningen är att inte slarva med det mest självklara.

MIKAEL PAPPILA

Ålder: 38
Bor: Trollhättan
Gör: Besiktningstekniker på 
Clear Car i Älvängen
Fritidsintressen: Motorsport 
och åka motorcykel
Åker helst på semester: Är 
gärna hemma eller ute på 

landet
Kör: Ford Fiesta
Drömbil: En sportbil av något 
slag
Bästa tips inför besiktningen: 
Kontrollera ljus, spolarvätska, 
torkarblad och däck. 

VECKANS PROFIL
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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

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

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

HELGÖPPET
Lördag-söndag 11-14

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

www.kungalvssolskydd.se

Har du haft mycket att göra 
sedan öppningen?
– Ja, det är stort tryck och förra 
veckan var det helt fullbokat. 
Det verkar som att kommun-
invånarna saknat en bilbesikt-
ning närmare. Än så länge är 
det bara jag som jobbar här, 
men nu blir vi snart en till. 

Har du någon koppling 
till Ale kommun sedan 
tidigare?
– Inte mer än att jag varit i 
trakten och jobbat. Jag jobba-
de tidigare som vägarbetare 
och var med och byggde ut 
E45. 

Vad är den vanligaste an-

ledningen till anmärkning-
ar på besiktningen?
– Slarvgrejer, som trasiga lam-
por och så vidare. När det 
kommer till större fel är det 
ofta i framvagnen, styr- och 
spinnleder till exempel. 

Vilka bilar är det mest fel 
på?
– Franska bilar är överrepre-
senterade.

Vad kör du själv?
– Ford Fiesta.

Vad bör man ha koll på 
inför besiktningen?
– Kolla lampor, spolarvätska, 
torkarblad och att däcken har 

godkända mönsterdjup.

Det har blivit dags att byta 
till sommardäck. Vad ska 
man tänka på inför ett 
eventuellt däckköp?
– Vet man något om däck kan 
man köpa på Blocket, men det 
är också lätt att bli lurad. Det 
gäller att veta exakt vilka däck 
som passar till bilen. Annars är 
det väl inget speciellt när det 
gäller sommardäck, förutom 
att vara noga med att kontroll-
era mönsterdjupet.

Du började som besikt-
ningstekniker 99, haft ett 
uppehåll och jobbat med 
annat och nu är du tillbaka 
igen. Vad är den största 
skillnaden när det gäller 
anmärkningar då jämfört 
med nu?
– Det var mer rost på de gamla 
bilarna. Nu är det mer elek-
tronik och felsökning sker ofta 
utefter varningslamporna. 

JOHANNA ROOS

Klart för säkra 
sommarturer
En och en halv månad har gått sedan Ales första bilbesiktning såg dagens ljus.
Sedan dess har besiktningsteknikern Mikael Pappila på Clear Car haft fullt upp.

Hans bästa tips inför besiktningen är att inte slarva med det mest självklara.

MIKAEL PAPPILA

Ålder: 38
Bor: Trollhättan
Gör: Besiktningstekniker på 
Clear Car i Älvängen
Fritidsintressen: Motorsport 
och åka motorcykel
Åker helst på semester: Är 
gärna hemma eller ute på 

landet
Kör: Ford Fiesta
Drömbil: En sportbil av något 
slag
Bästa tips inför besiktningen: 
Kontrollera ljus, spolarvätska, 
torkarblad och däck. 

VECKANS PROFIL
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ÄLVÄNGEN. Älvbygdens 
MK har startat upp sin 
trialsektion.

Verksamheten är 
igång sedan en tid till-
baka.

– Vi vill att traktens 
ungdomar ska kunna 
åka på hemmaplan, sä-
ger Glenn Svensson, en 
av initiativtagarna.

Tisdag, torsdag och lördag 
är träningsdagarna som gäl-
ler för trialförarna i ÄMK. 
Tanken är att fl er ungdomar 
ska få upp ögonen för sporten 
samtidigt som klubben hopp-
as kunna väcka liv i tidigare 
verksamma förare.

– Se oss inte som någon 
konkurrent till Ale Trial-
klubb. Vi kommer att ha ett 
samarbete med dem. Tanken 
som vi har är att det ska vara 
nära och bra för de ungdomar 
som vill åka trial och som bor 
i Älvängen med omnejd, sä-
ger Glenn Svensson.

Ett av framtidslöftena i 
ÄMK:s trialsektion är Emil 
Svensson, som älskar mo-
torsport i allmänhet och tri-
al i synnerhet. Nyligen fi ck 
han träffa sin idol, Eddie 
Karlsson från Kungsbacka, 
som i fjol vann EM och som 
tidigare även blivit Nordisk 
mästare.

– Han är grym, förklarar 
Emil.

– Jag har sett honom på tv, 
men aldrig live. Målsättning-
en är att en gång bli lika bra 
som Eddie.

Eddie Karlssons fram-

gångar påverkar naturligtvis 
intresset för trial i positiv 
riktning. Själv har han siktet 
inställt på årets VM-cirkus.

– Jag ska köra alla VM-del-
tävlingar i år, totalt tio styck-
en. Jag hoppas kunna knipa 
en topp tio-placering i sam-
mandraget. Givetvis kommer 
jag att tävla på SM också, sä-
ger Eddie.

Vad är din styrka som 
trialförare?

– Svårt att svara på, men 
det är nog det faktum att jag 
alltid har lekt med cykeln och 
på så sätt lärt mig en egen tek-
nik. Jag gillar tuffa sektioner.

Vad har du för råd att ge 
till Emil och andra ungdo-
mar som vill nå framgång 
på hojen?

– Ha kul! Det är det abso-
lut viktigaste, avslutar Eddie 
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

– Nu körs det trial i ÄMK igen

Europamästare
som inspirerar
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Kilanda Säteri
0303-744 002 / 0707-41 66 65

info@borgstromslantbrukstjanst.se
www.borgstromslantbrukstjanst.se

Hör av er för  

kostnadsfri offert!

Får, häst, nöt, höns. Tråd, stolpar, 
nät och allt inom tillbehör.

Nu är våren här! 
Vi har stängslet 

ni behöver!

FIAT 500 
NU FRÅN

112.900:-
ORD. PRIS 148.900:-

FIAT PANDA 
NU FRÅN 

89.900:-
ORD. PRIS 117.400:-

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

SUPERPRISER! 
Välkommen in 
för provkörning

 Eddie Karlsson vet hur man   
 hanterar en trialmotorcykel  
 på bästa sätt. 

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.

Möte med idolen. Emil Svensson från ÄMK tillsammans med Europamästaren i trial, Eddie Karls-
son från Kungsbacka.



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 
flickor födda 2005

Lördagen den 22 mars 2014 
kl 10:00 - 15:00

Med lag från
Nödinge SK, Kungälvs FF, 

Romelanda UF, Hermansby IF

Cafeterian är öppen Välkomna

FOTBOLL FÖR ALLA
Vi har lag från pojkar och flickor födda 2007 

till Oldboys 
VILL DU OCKSÅ VARA MED 

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:-
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NÖDINGE. Ale HF tog 
en fin skalp i säsongens 
sista hemmamatch.

Halmstad besegrades, 
men trots en betryg-
gande ledning blev det 
dramatik i slutet.

– Ja, det blev lite onö-
digt spännande, men så 
länge man vinner gör 
det inget, säger Aleträ-
naren Janne Lövgren.

Halmstad, sexa i tabellen, 
kom till spel i Ale gymnasium 
med bara en avbytare. Det 
kan ha spelat en viss betydel-
se när gästerna var nära att 
hämta in Ale HF:s femmåls-
ledning. När matchen skulle 
avgöras i slutet saknades den 
rätta skärpan och hemmala-
get kunde trots sju mållösa 
minuter i slutet ändå kvittera 
ut segern med minsta möjliga 
marginal.

– De överraskade oss rejält 

direkt efter paus. Vi var inte 
beredda på tempohöjningen 
och det var nära att de kom 
ikapp. Idag lyckades killarna 
samla sig och Joakim Samu-
elssons sex mål i andra halv-
lek gjorde gott, menar Janne 
Lövgren.

Före paus visade Ale HF 
stundtals upp den spelglädje 
och fantasi som tidigare har 
varit en bristvara. Mattias 
Johannesson och Nicolas 
Myrén firade stora triumfer 
på sin respektive kant. I halv-
lek hade Ale skaffat sig 16-11, 
en ledning som laget bevaka-
de säkert fram till dess att sju 
minuter återstod. Plötsligt 
blev det tvärstopp i målfa-
brikationen och när Mattias 
Rollof helt obegripligt fick se 
det röda kortet med fem mi-
nuter kvar satt redan Urban 
Tallheden på utvisningsbän-
ken. Med två spelare mindre 
såg situationen hotfull ut, 
men det här var kvällen när 
Ale hade marginalerna på sin 
sida.

– Vi förtjänade segern to-

talt sett och utvisningen av 
Rollof är enligt mig horribel. 
Skönt att inte ett sådant miss-
tag fick avgöra. Nu ska vi ta 

sista matchen mot Rya också. 
Då har vi avslutat på ett vär-
digt sett och kan ta med oss 
energin in i nästa säsong, sä-

ger Janne Lövgren.
En säsong som tyvärr kom-

mer att börja i division fyra.
PER-ANDERS KLÖVERSJö
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Div 2 västsvenska västra
Nödinge SK – HK Aranäs 20-20
(15-10)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Ca-
roline Karlsson 4, Jenny Jensdottir 
4, Sara Andréasson 2, Michaela 
Sjöstrand 2, Jessica Petersson och 
Chloé Crosby 1 vardera. Matchens 
kurrar: Caroline Karlsson 2, Jenny 
Jensdottir 1.

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Halmstad 25-24 (16-11)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, Mat-
tias Johannesson 5, Johan Lövgren 
3, Nicolas Myrén 3, Daniel Rehn 2, 
Urban Tallheden 2, Marcus Hylander 
2, Andreas Bengtsson och Fredrik 
Johansson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Mattias Johannesson 2, 
Urban Tallheden 1.

Div 4 Göteborg
Surte IS IBK – AstraZeneca IF 
10-3 (2-1, 4-1, 4-1)
Mål SIS: Pontus Jonsson 4, Richard 
Rydell 2, Christoffer Ahlström 2, 
Toni Hilkamo och Linus Thomassen 
1 vardera. Matchens kurrar: Pontus 
Jonsson 3, Almir Mehmedagic 2, 
Oliver Engström 1.

Sportlife Kungälv – Skår 11-4
Mål SIBK: Emil Rydén 3, Christian 
Hansson 1.

Surte IS IBK 20  74 45
IBF Göteborg 20  42 43
Sävedalens IBK 19  49 38
Mölndals ÖVre 20  43 36
Sörgårdens IBF 20   -16 31
Hovås IBK 20    8 28
Skår IBK 20   -3 26
FBC Lerum 20 -32 24
Sportlife Kungälv 20 -23 23
Göteborg City 20 -44 21
Guldringen 19 -27 15
AstraZeneca 20 -71 13

DM Västergötland
Gerdsken – Alvhem 12-0 (6-0)

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Kode IF 4-0 (2-0)
Mål: Michel Hintze, Peter Antonsson, 
Erik Gunnarsson, Rade Radovic.

Skepplanda BTK – Bergums IF 
5-3 (0-2)
Mål SBTK: Niclas Hylander 3, 
Christian Rönkkö 2.

Åsebro IF – Göta BK 1-9 
Mål GBK: Niclas Graff 4, Johan Lilja 
4, Rikard Vikingsson.

Edet FK – Askim 2-1 (2-0)
Mål EFK: Mikael Bengtsson, Victor 
Lundin.

Sjövik – Lödöse/Nygård 2-1

Damer
Skepplanda BTK – Holmalunds 
IF 2-6

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL

Ale HF vann efter dramatik

Joakim Samuelsson blev Ale HF:s bäste målgörare i segermatchen mot Halmstad i söndags efter-
middag. Nu återstår bara en bortamatch mot Rya innan säsongen är över för den här gången.

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Halmstad 25-24 (16-11)

HANDBOLL

Div 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – HK Aranäs 20-20 (15-10)

HANDBOLL

Punkterat Nödinge reste sig
– Och säkrade poäng i slutskedet
NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer var 
nära att stjälpa toppla-
get Aranäs.

Men när gästerna 
valde att punkta NSK:s 
kanoner i andra halv-
lek torkade krutet hos 
hemmalaget.

– Gör man bara fem 
mål i en halvlek så ska 
man vara glad över en 
pinne, säger NSK-träna-
ren Tony Lindskog.

HK Aranäs avfärdade Nö-
dinge i höstmötet med klara 
37-17 och hade säkert tänkt 
sig en behaglig resa även i 
söndags, men hemmalaget 
ville annat. Anförda av ka-
nonskyttarna Elina Mathi-
asson och Jenny Jensdottir 

kunde Nödinge skaffa sig 
10-6 efter tjugo minuter. 
Aranäs valde då att punkt-
markera Elina, men det gav 
extra utrymme för Michae-
la Sjöstrand och Sara An-
dréasson att gå på genom-
brott.

– Tjejerna gjorde allt rätt i 
första halvlek. Vår klart bäs-
ta för året, men tyvärr fick de 
stopp på oss efter paus. Som 
matchen utvecklade sig kän-
des en poäng väldigt skönt, 
säger Tony Lindskog. 

Han syftar självfallet på 
det faktum att Aranäs sakta 
men säkert åt sig ikapp. Skä-
ket till det var beslutet att 
gå ut och punkta både Elina 
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ades inte Nödinge lösa och 
målen uteblev. Under mer än 
29 minuter gjorde hemmala-
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kom på straff tjugo sekunder 
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Karlsson satsade allt på ett 
kort i en kontring och revs 
fult ner i avslutningsögon-
blicket. Elina Mathiasson 
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truppen som ställde upp idag 
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ska vara nöjda med insatsen 
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skog.

En match återstår, bort-
amötet med 415 Göteborg. 
Seger där och NSK passerar 
IK Baltichov, vilket betyder 
en sjundeplats i tabellen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Caroline Karlsson spelade en av huvudrollerna när NSK:s hand-
bollsdamer överraskade topplaget Aranäs och tog en välförtjänt 
poäng.
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Amarok. Om du kräver lite mer.
Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 20% särskild leasing-
avgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

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

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

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

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB
LIMITEDEDITION

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

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

tisdagar 17.30

alla söndagar

onsdagar 21.00

För elever på stor häst: 
Drop-in-ridning

Bomträningskurser

Knatteridning, ponny

Privatlektioner

Bokning till:
ajrk@telia.com eller 
på tel 031-98 25 00
Mer info: www.ajrk.se

mandagar 16.30

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Söndag 23 mars

F99 14.40

NÖDINGE vs  
Alingsås

Ale Torg

VECKANS
MATCH 
 I ALE GYMNASIUM

Välkommen

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

GÖTEBORG. I helgen som 
gick var alla Bohus IF:s 
ungdomslag i elden och 
hade seriesammandragning 
i Exercishuset i Göteborg. 
Totalt var det fem lag som 
var i farten.

I de äldre klasserna var 
det tre lag som spelade. Det 
laget som ligger i klass 2 
fi ck ge sig i sina två matcher, 
dels mot Lindome (2-3), 
dels mot Kungälv BTK 
(0-5).

– Matchen mot Kungälv 
är inget att säga om. De var 
klassen bättre än oss och vi 
hade inte en chans. Däremot 
svider förlusten mot Lin-
dome. Vi var bra med och 
hade faktiskt lite otur med 
kantbollar, säger Magnus 
Olofsson. 

För lagen som ligger i 
klass 4 blev det en vinst och 
en förlust. Resultatet i vinst-
matchen skrevs till 4-1 mot 
gamla storklubben BTK 
Linné. I förlustmatchen blev 
siffrorna 1-4 mot Askims 

PK. Båda dessa lagen gör sin 
första säsong och är med för 
att lära. 

– Killarna lär sig för 
varje match de spelar, säger 
Magnus. 

– Till nästa år kan de bli 
riktigt duktiga om de fort-
sätter att träna och utveck-
las, säger Johnny Sallander, 
en av fl era tränare runt den 
äldre gruppen.

De som deltog var Erik 
Börjesson, Manuel Stor-
ch, Maximus Nordgren, 
Alexander Steén, Daniel 
Petersson, Erik Köre och 
Isac Berglund.

För lagen i den yngre 
klassen blev det en tung 
helg. Ett av lagen fi ck 
dubbelmöten med Mölndals 
BTK och där blev det två 
gånger 0-5.

– Båda Mölndalslagen 
var klassen större än oss och 
förlusterna var glasklara, 
säger Annica Svensson.

För det andra laget blev 
det också två förluster, 1-4 
mot Kannebäck och 0-5 mot 
Partille.

– Jag tycker ändå att båda 
lagen kämpade tappert. Det 
är trots allt de första match-
erna de spelar, avslutar 
Annica Svensson.

Jan Joh ansson
Bohus IF bordtennis

Tung helg för BIF:s 
pingisungdomar

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

MATCHER
Älvängens Kulturhus 

Söndag 23 mars
P03 N 12.30 Ale -Strömstad
P03 N 13.40 Strömstad-Kungälv 2
P03 N 14.50 Ale -Kungälv 2
P99 1 15.40 Ale-Aranäs 1
Div 5 V 16.30 Ale HF 3-415 Östra Gbg 2

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 
Vissångaren och skådespelaren  

Karl-Gunnar Malm samt populärmusikerna 
Daga & Rolf Wallgren

Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 Välkomna!
Arrangör:

Söndag 30 mars kl 16 - ca 18.30

Sång, musik och vitsar

Div 3 H
Ale Basket – BK Göteborg                    
72 – 95

Du15
Ale Basket – Högsbo Basket                    
83 – 28

Du14
Onsala Pirates - Ale Basket                      
29 – 41

HU15
Ale Basket – Uddevalla BF                        
78 - 71

DU15
Brahe Basket - Ale Basket                        
28 - 47

HU18
Lerum Basket - Ale Basket                        
67 - 86

HU13
Ale Basket – Stenungsund BK                  
48 - 45

BASKET

BOHUS. Två hinder åter-
står för Surte IS IBK.

Sävedalens IBK och 
Hovås IBK.

Två segrar och divi-
sion tre nästa.

Tabelljumbon AstraZeneca IF 
bjöd motstånd i första perio-
den, men serieledande Surte 
hade kontroll på matchen. Det 
blev till slut en utklassningsse-
ger.

– Trots sin tabellplacering 
är Astra ganska skickliga om 
de får spela anfallsinnebandy 
så planen var att inte tillåta det. 
Vi parkerade istället på deras 
planhalva och där är de betyd-
ligt mer sårbara. De har släppt 
in 117 fl er mål än oss, kon-
staterar Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Han var stolt över sättet som 
killarna genomförde matchen. 
Metodiskt körde de över sin 
motståndare och i spetsen gick 
glödhete Pontus Jonsson som 
svarade för hela fyra mål.

– Sju mål på två match-
er. Han har en otroligt stark 
formkurva, säger Engström.

Framgångssagan stavas 
glädje i Surte. Det är roligt på 
plan, det är roligt i omkläd-
ningsrummet, det är roligt 
med innebandy helt enkelt.

– Vi har skitskoj för tillfäl-
let och variationen i vårt spel 
imponerar även på mig. En 
avgörande styrka har i år varit 
att vi har så många målskyttar 

Surte IS IBK kvar i förarsätet

Tränare Tobbe Engström är på väg att leda Surte IS IBK:s herrar 
upp i division 3. Två matcher återstår och Surte sitter i förarsä-
tet och hetast av dem alla är Pontus Jonsson (till höger i bild), 
fyra mål senast.
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BOHUS. Bohus IF:s 
pingisseniorer visade på 
god moral när man tog 
emot Backa BTK i helgen. 
Trots att seriesegern redan 
bärgats slog man inte av på 
takten utan visade upp ett 
brett register. 

Inledningsvis var det 
en tuff och tät tillställning 
där lagen bytte matcher 
med varandra. Johnny 
Sallander och Peter 
Kornesjö vann sina singlar 
medan Jan Longnell och 
Jonas Gustafsson fi ck 
ge sig i sina matcher. Vid 
ställningen 2-2 i matcher 
visade Bohuskillarna upp 
sitt breda register och gick 
ifrån till 6-2 och där alla 
fyra spelarna bidrog med 
var sin seger. 

– Här visade vi stor klass 
och målmedvetenhet. På 

de fyra matcherna tappade 
vi bara ett set, vilket visar 
på stor moral, säger Peter 
Kornesjö. 

Efter detta följde två 
dubblar och det mest an-
märkningsvärda med dessa 
var att Bohus IF tappade 
sin första dubbelmatch på 
hela säsongen.

– Nu har vi ”bara” 17-1 
i dubbelmatcher, säger Jan 
Longnell, vilket man ändå 
får vara nöjd med.

Efter det tog Johnny 
Sallander den avgörande 
segern fram till 8-3.

– Nu har vi bara en 
match kvar och vi kommer 
att satsa hårt på den för 
att vinna och därmed gå 
obesegrad genom serien, 
avslutar Jonas Gustafsson.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis 

Stabil insats gav seger mot Backa

FOTBOLL I ALE

Tor 20 mars kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors IF – Göta BK

Tor 20 mars kl 19.00
Forsvallen
Skepplanda BTK – Edet FK

Lör 22 mars kl 10.30
Sjövallen
Ahlafors dam – SBTK

Lör 22 mars kl 13.00
Sjövallen
Ahlafors IF – Guldhedens IK

Lör 22 mars kl 14.00
Forsvallen
Alvhem – Edet FK

Lör 22 mars kl 13.00
Älvevi
Älvängens IK – Edet FK

Sön 23 mars kl 14.00
Forsvallen (DM)
Skepplanda BTK – Råda BK

i laget, säger Engström som nu 
känner att avgörandet närmar 
sig.

– Det är två matcher kvar, 
mycket kan fortfarande hända, 
men jag måste erkänna att det 
är njutbart att läsa tabellen – 
just nu i alla fall!

På lördag väntar tabelltrean 
Sävedalen borta och sedan av-
slutar Surte IS IBK mot Hovås 
på hemmaplan. Guldfest då 
månne?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 4 Göteborg
Surte IS IBK - AstraZeneca IF 10-3

INNEBANDY
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fi ck ge sig i sina två matcher, 
dels mot Lindome (2-3), 
dels mot Kungälv BTK 
(0-5).
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är inget att säga om. De var 
klassen bättre än oss och vi 
hade inte en chans. Däremot 
svider förlusten mot Lin-
dome. Vi var bra med och 
hade faktiskt lite otur med 
kantbollar, säger Magnus 
Olofsson. 

För lagen som ligger i 
klass 4 blev det en vinst och 
en förlust. Resultatet i vinst-
matchen skrevs till 4-1 mot 
gamla storklubben BTK 
Linné. I förlustmatchen blev 
siffrorna 1-4 mot Askims 
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att lära. 

– Killarna lär sig för 
varje match de spelar, säger 
Magnus. 

– Till nästa år kan de bli 
riktigt duktiga om de fort-
sätter att träna och utveck-
las, säger Johnny Sallander, 
en av fl era tränare runt den 
äldre gruppen.

De som deltog var Erik 
Börjesson, Manuel Stor-
ch, Maximus Nordgren, 
Alexander Steén, Daniel 
Petersson, Erik Köre och 
Isac Berglund.

För lagen i den yngre 
klassen blev det en tung 
helg. Ett av lagen fi ck 
dubbelmöten med Mölndals 
BTK och där blev det två 
gånger 0-5.

– Båda Mölndalslagen 
var klassen större än oss och 
förlusterna var glasklara, 
säger Annica Svensson.

För det andra laget blev 
det också två förluster, 1-4 
mot Kannebäck och 0-5 mot 
Partille.

– Jag tycker ändå att båda 
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är trots allt de första match-
erna de spelar, avslutar 
Annica Svensson.

Jan Joh ansson
Bohus IF bordtennis

Tung helg för BIF:s 
pingisungdomar

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

MATCHER
Älvängens Kulturhus 

Söndag 23 mars
P03 N 12.30 Ale -Strömstad
P03 N 13.40 Strömstad-Kungälv 2
P03 N 14.50 Ale -Kungälv 2
P99 1 15.40 Ale-Aranäs 1
Div 5 V 16.30 Ale HF 3-415 Östra Gbg 2

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 
Vissångaren och skådespelaren  

Karl-Gunnar Malm samt populärmusikerna 
Daga & Rolf Wallgren

Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 Välkomna!
Arrangör:

Söndag 30 mars kl 16 - ca 18.30

Sång, musik och vitsar

Div 3 H
Ale Basket – BK Göteborg                    
72 – 95

Du15
Ale Basket – Högsbo Basket                    
83 – 28

Du14
Onsala Pirates - Ale Basket                      
29 – 41

HU15
Ale Basket – Uddevalla BF                        
78 - 71

DU15
Brahe Basket - Ale Basket                        
28 - 47

HU18
Lerum Basket - Ale Basket                        
67 - 86

HU13
Ale Basket – Stenungsund BK                  
48 - 45

BASKET

BOHUS. Två hinder åter-
står för Surte IS IBK.

Sävedalens IBK och 
Hovås IBK.

Två segrar och divi-
sion tre nästa.

Tabelljumbon AstraZeneca IF 
bjöd motstånd i första perio-
den, men serieledande Surte 
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är Astra ganska skickliga om 
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in 117 fl er mål än oss, kon-
staterar Surtetränaren Tobbe 
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Han var stolt över sättet som 
killarna genomförde matchen. 
Metodiskt körde de över sin 
motståndare och i spetsen gick 
glödhete Pontus Jonsson som 
svarade för hela fyra mål.

– Sju mål på två match-
er. Han har en otroligt stark 
formkurva, säger Engström.

Framgångssagan stavas 
glädje i Surte. Det är roligt på 
plan, det är roligt i omkläd-
ningsrummet, det är roligt 
med innebandy helt enkelt.

– Vi har skitskoj för tillfäl-
let och variationen i vårt spel 
imponerar även på mig. En 
avgörande styrka har i år varit 
att vi har så många målskyttar 

Surte IS IBK kvar i förarsätet

Tränare Tobbe Engström är på väg att leda Surte IS IBK:s herrar 
upp i division 3. Två matcher återstår och Surte sitter i förarsä-
tet och hetast av dem alla är Pontus Jonsson (till höger i bild), 
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god moral när man tog 
emot Backa BTK i helgen. 
Trots att seriesegern redan 
bärgats slog man inte av på 
takten utan visade upp ett 
brett register. 

Inledningsvis var det 
en tuff och tät tillställning 
där lagen bytte matcher 
med varandra. Johnny 
Sallander och Peter 
Kornesjö vann sina singlar 
medan Jan Longnell och 
Jonas Gustafsson fi ck 
ge sig i sina matcher. Vid 
ställningen 2-2 i matcher 
visade Bohuskillarna upp 
sitt breda register och gick 
ifrån till 6-2 och där alla 
fyra spelarna bidrog med 
var sin seger. 

– Här visade vi stor klass 
och målmedvetenhet. På 

de fyra matcherna tappade 
vi bara ett set, vilket visar 
på stor moral, säger Peter 
Kornesjö. 

Efter detta följde två 
dubblar och det mest an-
märkningsvärda med dessa 
var att Bohus IF tappade 
sin första dubbelmatch på 
hela säsongen.

– Nu har vi ”bara” 17-1 
i dubbelmatcher, säger Jan 
Longnell, vilket man ändå 
får vara nöjd med.

Efter det tog Johnny 
Sallander den avgörande 
segern fram till 8-3.

– Nu har vi bara en 
match kvar och vi kommer 
att satsa hårt på den för 
att vinna och därmed gå 
obesegrad genom serien, 
avslutar Jonas Gustafsson.
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känner att avgörandet närmar 
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– Det är två matcher kvar, 
mycket kan fortfarande hända, 
men jag måste erkänna att det 
är njutbart att läsa tabellen – 
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INNEBANDY

DM Västergötland

SÖN 23/3 
KL 14.00

Forsvallens konstgräs

SBTK HERR – RÅDA BK

MATCH PÅ 
FORSVALLEN

ARRANGÖR:

BJUDER IN TILL EN SVÄNGIG  
VÅRKONSERT

SÖNDAGEN DEN 6 APRIL  KL 17.00 
MIMERS HUS TEATERN

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
7 MARS PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02 SAMT 

WWW.OPUS83.SE

JENNIE ELONSSON, INGELA FRIBERG M FL
PIANO: SIMON WESTMAN

DIRIGENT: JACK SVANTESSON
DET BLIR JAZZ, GOSPEL, MUSIKALER M.M.

MEDVERKANDE ÄR:

MED ROSE-MARIE SIMONSSEN

PEORIA 
JAZZBAND

NÖDINGE. Det blev en fi nal som hette 
duga.

Avslutningskonserten med musik- 
och esteteleverna på Ale gymnasium 
höll högsta klass.

– Så synd att en sådan här fi n skola 
ska slå igen. Vi har haft tre fantastis-
ka år, säger en av eleverna, Amilia 
Häger.

Musik- och esteteleverna har som tradition att 
bjuda på en vårkonsert för sina skolkamrater. 
Det här året utgjorde inget undantag, men se-
dan är det slut.

– Ale gymnasium har varit en suverän skola 
på alla sätt. Jag säger det inte för att göra re-
klam, eftersom skolan ändå ska stänga. Det är 
dock tragiskt att det inte blir någon mer gym-
nasieverksamhet i dessa lokaler, säger Amilia.

Amilia Häger stod på scenen vid ett fl ertal 
tillfällen under konserten och lät sin vackra 
röst ljuda ut över salongen. Bland annat blev 
det ett par sångnummer ihop med kompisarna 
Julia Berg och Sara Löfqvist som tillsammans 
bildar gruppen Chasing minutes.

– Vi startade vårt band i början av den här 
terminen. Popballader är den genre som vi 
spelar och sjunger mest, berättar Julia.

På torsdagens konsert hade de premiär för 
sin egenkomponerade låt – Make my way. Pu-
bliken tycktes uppskatta vad de fi ck höra.

– Alltid kul när man får positiv respons.
I fredags age-

rade dessutom 
Chasing minutes 
förband till själv-
aste Streaplers, 
som spelade upp 
till dans i Med-
borgarhuset.

– Häftigt, 
tyckte tjejerna 
som kvällen till 
ära hade gjort en 
egen tolkning av 
”Vad har du un-
der blusen Rut?”. 

Torsdagens konsert bjöd också den på en 
storslagen epilog då samtliga elever stämde 
upp i Petra Marklunds ”Händerna Mot Him-
len”. Det var storslaget!

JONAS ANDERSSON

Julia Berg, Amilia Häger och Sara Löfqvist bildar bandet Chasing minutes.

 Elin Larsson framförde 
 ”Kärleksvisan” av Sara 
 Dawn Finer. 

Storslagen avslutning i Ale gymnasium
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Ett stort tack till alla som bidrog till 
insamlingen för Världens Barn under 
2013! Ale hade vid årets slut fått ihop 
sammanlagt 132 999 kronor.

Den stora insamlingen är i mitten 
av oktober varje år och då räknar vi 
ihop vad vi har fått in, men dessutom 
uppskattar vi hur mycket vi tror att vi 
får in under resten av året. Vår samord-
nare från Göteborg ringde (12/10) och 
sade att Ale kommun fått ihop 123 719 
kronor.

I den summan ingår bland annat 
följande:

Bössinsamling              47 210
Loppis                            4 618
Starrkärrskretsen          5 000
Skepplandakretsen         5 000
Smyrna Secondhand    11 674
Kupan Röda Korsets
secondhand                   23 355
Företagsannonser           6 000
Gospelgalan
(inkl. kaféet)                13 199

Till vår stora glädje fi ck vi in ytterligare 
drygt 9 000 kronor efter den tolfte ok-
tober. Dessa pengar fi ck vi bland annat 
in vid en konsert i Alafors, en konsert i 
Starrkärrs kyrka , kaffeservering vid två 
teaterföreställningar på gymnasiet och 
insamlingsbössor.

När allt räknades samman vid årets 
slut så blev det otroliga 132 999 kronor.

Ett stort tack för alla bidrag till Värl-
dens Barn-insamlingen 2013!

Världens Barn i Ale

132 999
kronor till 
Världens Barn

Söndag 30 mars kl 15

Onsdag 19 mars kl 19.00
Söndag 23 mars kl 18.00

Onsdag 26 mars kl 19.00
Söndag 30 mars kl 18.00

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

 Sebastian Melin Nordberg och Fredrik 
 Milder ur gruppen Backlights. 
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Lagar och regler 
skapas av regeringen 
och hur de reglerna 

ser ut beror på vilken färg 
som får majoritet .

Som ett litet lokalt parti 
kan man ställa sig frågan, 
hur ska vi hantera regler 
som vi inte kan påverka 
själva. 

Vi har jobbat en hel del 
med verksamhetsutveckling 
och ett begrepp som dyker 
upp är” gräv där du står”. 
Vi kan göra saker i den 

nära miljön för att förbätt-
ra. Vi kanske inte kan nå 
ända fram till det optimala 
resultatet men vi kan nå en 
bit på väg.

Svenskt näringsliv har 
frågat 600 företag i Västra 
Götalands regionen vilka 
förutsättningar som behövs 
för att kunna växa och 
anställa fler. Svaren visar att 
en av de viktigaste frågor-

na  inför valet är bra förut-
sättningar för företagande. 
Företagarna tycker att det 
är många och svårtolkade 
regler,  långdragna byråkra-
tiska processer och attityder 
till företagande i själva 
myndighetsutövningen som 
hindrar tillväxten.

Vad kan vi i Ale göra åt 
detta? Jo vi kan gräva där 
vi står.

Vi tror att kommunen 
kan göra många saker för 
att underlätta för företagen. 
Genom att förbättra atti-
tyder till företagande och 
snabba upp hanteringen av 
olika tillstånd mm är man 
på rätt väg.

Det här är en spännan-
de utmaning som vi alla, 
företagare, tjänstemän och 
politiker tillsammans  kan 
gräva i.                

Lena Wingbro, Ina Näsmark
Framtid i Ale

Gräv där du står...

Kultur- och fri-
tidsnämnden har 
enhälligt beslutat 

om ett utredningsuppdrag 
för att utveckla konstgräs i 
Nödinge i samverkan med 
Nödinge SK som ansvarig 
klubb.

Under det gångna året 
har kommunen påbörjat 
ett mycket framgångsrikt 
arbete med utvecklingen 
av en näridrottsplats vid 
skolorna i Nödinge. Detta 
har skett i samarbete bland 
annat med ungdomar som 

bor i centrala Nödinge och 
har på så sett blivit deras 
näridrottsplats. S, V och Mp 
menar att det är precis såhär 
man ska arbeta med dessa 
frågor, i nära samarbete med 
de som är tänkta att nyttja 
anläggningen.

Vi förutsätter att arbetet 
med att utveckla konstgräs 
i Nödinge fortsätter på 
samma positiva sätt!

Vi ser att konstgräsplanen 
nära skolområdet i Älvängen 
används mycket ofta och ett 
liknande utnyttjande av en 

central plan i Nödinge skul-
le också svara upp mot delar 
av problemet med att områ-
det runt skolorna är tomt på 
kvällstid och därmed känns 
osäkert. 

Vi har också i våra samtal 
med nödingeborna och i 
de dialogprogram vi har 
fått in sett att många delar 
vår vilja att prioritera en 
ny förbindelse över bäcken 
från Patron Ahlmans allé 
till Storgårdens förskola. 
Detta skulle också bidra till 
en säker gång- och cykelväg 

till en ny central konstgräs-
plan samt bättre skolväg för 
många nödingebarn och 
ungdomar.

För Nödinges utveckling 
är det dags att utreda en 
centralt placerad konstgräs-
plan!

Monica Samuelsson (S) 
Vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden
Johnny Sundling (V) 

Gruppledare
Peter Rosengren (Mp) 

Gruppledare

Onsdagen den 12 mars 
höll DHR Ale sitt 
årsmöte i Aktivitets-

huset i Älvängen. Ordföran-
den Gunilla Wallengren 
hälsade välkommen. 

Till att leda årsmötes-
förhandlingarna valdes 
Rose-Marie Fihn med Iris 
Wallengren som sekrete-
rare. Ur verksamhetsberät-
telsen för 2013 kan noteras 
att föreningen har anordnat 
fem medlemsmöten: bland 
annat grötfest hos DHR 
Lerum, årsmöte, gökotta 
och ett föredrag om servi-
cehundar.  Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
arbetsgrupp för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
genom deltagande i rådet 
för funktionshinderfrågor 
och en referensgrupp, 
besök på ortsutvecklings-
möten, trygghetsvandring 
och deltagande i etikpröv-
ningsnämnden. Man har 
arbetat med frågor som rör 
färdtjänst, riksfärdtjänst, 
tillgänglighet, personlig 
assistans, funktionshinder-
politisk plan med mera.

Styrelsen för 2014: ordfö-
rande Gunilla Wallengren, 
Pia-Lotta Lagerlöf, Rolf 
Johansson, Monica Sö-
gaard, Iris Wallengren, Leif 
Hansson, Liz Svenfors, 
Kenneth Svenfors och 
Christel Olsson Lind-
strand.

Till revisor valdes 
Sven-Erik Björklund.

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2014 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och 
riksfärdtjänst. I verksam-
hetsplanen fastslås bla att 
avdelningens ändamål är att 
arbeta för funktionshindra-
des delaktighet i samhället; 
bedriva opinionsbildning 
kring dessa frågor samt att 
informera om vilka möjlig-
heter och rättigheter som 
finns när man har funktions-
hinder.       

Avdelningen kommer att 
fortsätta med sitt samarbete 
med andra funktionshinder-
föreningar i kommunen i för 
oss aktuella frågor. Styrelsen 
kommer även att delta i Rå-
det för Funktionshinderfrå-
gor. Nya medlemmar hälsas 

välkomna med varm hand!
Vill man vara välinfor-

merad ska man besöka 
hemsidan www.dhr.se

Styrelsen tackades för ett 
väl utfört arbete. Mötesord-
föranden avtackades med 
en vacker tulpanbukett. 
Kaffe med dopp samt frukt 
serverades.   

Torbjörn ”TopZy” 
Åkesson tog oss med på 
en musikalisk resa i jazzens 
och swingens värld. Han 
sjöng gamla godingar såsom: 

”Summerwind, Fly me to 
the moon, I got you under 
my skin, Georgia on my 
mind och My way.”

När han sjöng ”Save the 
last dance for me” blev det 
vild rullstolsdans. Under-
hållaren anordnade också en 
sångtävling. Min ödmjukhet 
hindrar mig från att berätta 
vem som vann!

Trevliga kvällar tar slut 
alldeles för fort!

Rose-Marie Fihn

Konstgräs för Nödinges utveckling!

Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbes tad

Tanum Strand ★★★★

Grebbestad tillsammans med Tanum Strand är en av de mest 
populära och familjevänliga semesterplatserna som vi har i 
Sverige. På hotellet finns vattenrutschbana, 25 meters bassäng, 
grottor, bubbelpool, barnpool och bastu. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 27/6 2014. 

 1.799:- 

1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-12 år ½ priset 

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum och badsjön 
Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. Besök även Lübeck (62 
km) och Hamburg (68 km).

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 20/6 och 21/8-25/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

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

Alpidyll i Österrike
8 dagar i Schladming

★★★★

Källor med så rent vatten att 
du kan dricka direkt ur dem, 
blommande ängar, kor med 
bjällror och fri entré till linbanor 
och äventyrsbad: En som-
mar på 4-stjärniga Alpenhotel 
Erzherzog Johann representerar 
det bästa av Österrike i fråga 
om naturscenerier samt tradi-
tioner i skön kombination med 
exklusiva faciliteter på detta 
familjeägda hotell. 

Pris per person i dubbelrum

4.349:-

(t.o.m. september)

(maj-september)

Ankomst: Valfri i perioden 
1/6-21/9 2014. 

1.899:-
2.499:-

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-5 år 60 % rabatt.
2 barn 6-12 år ½ priset.
Max. 2 extrasängar totalt.

Kuravgift 2,50 EUR per person/dygn.

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet – DHR!

Gunilla Wallengren och Rose-Marie Fihn.

KUNGÄLV. I lördags avgjordes UKM:s 
lokala festival för Ale och Kungälv.

Tävlingen ägde rum på Mimers 
hus.

Urvalsgruppen bestämde sig för 
att skicka  Infamous,  The Jocal’s  och 
Sigrid Larsen Karlsson & Linn, samtli-
ga från Ale, till Regionfestivalen i 
Alingsås.

UKM (Ung Kultur Möts) arrangeras lokalt, 
regionalt och nationellt. Alla mellan 13-20 

år får vara med, oavsett vad det är för något 
man håller på med. Det finns plats för foto, 
breakdance, film, rap, balett, black metal, 
slöjd, jonglering, eller vad det nu kan vara. 
UKM är möjligheternas festival!

I lördags gick den lokala festivalen för 
Ale och Kungälv av stapeln. Av sexton täv-
lingsbidrag var det tre som tog sig vidare till 
Regionfestivalen i Alingsås i slutet av april. 
Infamous, The Jocal’s  och Sigrid Larsen 
Karlsson & Linn har nu chansen att kvalifi-
cera sig till den stora Riksfestivalen där Hal-
land står som värd.       JONAS ANDERSSON

 Infamous var ett av tre bidrag  
 som tog sig vidare från UKM:s  
 lokala festival, som avgjordes i  
 Mimers hus i lördags. 
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Framgångar för Ale på UKM



Lagar och regler 
skapas av regeringen 
och hur de reglerna 

ser ut beror på vilken färg 
som får majoritet .

Som ett litet lokalt parti 
kan man ställa sig frågan, 
hur ska vi hantera regler 
som vi inte kan påverka 
själva. 

Vi har jobbat en hel del 
med verksamhetsutveckling 
och ett begrepp som dyker 
upp är” gräv där du står”. 
Vi kan göra saker i den 

nära miljön för att förbätt-
ra. Vi kanske inte kan nå 
ända fram till det optimala 
resultatet men vi kan nå en 
bit på väg.

Svenskt näringsliv har 
frågat 600 företag i Västra 
Götalands regionen vilka 
förutsättningar som behövs 
för att kunna växa och 
anställa fler. Svaren visar att 
en av de viktigaste frågor-

na  inför valet är bra förut-
sättningar för företagande. 
Företagarna tycker att det 
är många och svårtolkade 
regler,  långdragna byråkra-
tiska processer och attityder 
till företagande i själva 
myndighetsutövningen som 
hindrar tillväxten.

Vad kan vi i Ale göra åt 
detta? Jo vi kan gräva där 
vi står.

Vi tror att kommunen 
kan göra många saker för 
att underlätta för företagen. 
Genom att förbättra atti-
tyder till företagande och 
snabba upp hanteringen av 
olika tillstånd mm är man 
på rätt väg.

Det här är en spännan-
de utmaning som vi alla, 
företagare, tjänstemän och 
politiker tillsammans  kan 
gräva i.                

Lena Wingbro, Ina Näsmark
Framtid i Ale

Gräv där du står...

Kultur- och fri-
tidsnämnden har 
enhälligt beslutat 

om ett utredningsuppdrag 
för att utveckla konstgräs i 
Nödinge i samverkan med 
Nödinge SK som ansvarig 
klubb.

Under det gångna året 
har kommunen påbörjat 
ett mycket framgångsrikt 
arbete med utvecklingen 
av en näridrottsplats vid 
skolorna i Nödinge. Detta 
har skett i samarbete bland 
annat med ungdomar som 

bor i centrala Nödinge och 
har på så sett blivit deras 
näridrottsplats. S, V och Mp 
menar att det är precis såhär 
man ska arbeta med dessa 
frågor, i nära samarbete med 
de som är tänkta att nyttja 
anläggningen.

Vi förutsätter att arbetet 
med att utveckla konstgräs 
i Nödinge fortsätter på 
samma positiva sätt!

Vi ser att konstgräsplanen 
nära skolområdet i Älvängen 
används mycket ofta och ett 
liknande utnyttjande av en 

central plan i Nödinge skul-
le också svara upp mot delar 
av problemet med att områ-
det runt skolorna är tomt på 
kvällstid och därmed känns 
osäkert. 

Vi har också i våra samtal 
med nödingeborna och i 
de dialogprogram vi har 
fått in sett att många delar 
vår vilja att prioritera en 
ny förbindelse över bäcken 
från Patron Ahlmans allé 
till Storgårdens förskola. 
Detta skulle också bidra till 
en säker gång- och cykelväg 

till en ny central konstgräs-
plan samt bättre skolväg för 
många nödingebarn och 
ungdomar.

För Nödinges utveckling 
är det dags att utreda en 
centralt placerad konstgräs-
plan!

Monica Samuelsson (S) 
Vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden
Johnny Sundling (V) 

Gruppledare
Peter Rosengren (Mp) 

Gruppledare

Onsdagen den 12 mars 
höll DHR Ale sitt 
årsmöte i Aktivitets-

huset i Älvängen. Ordföran-
den Gunilla Wallengren 
hälsade välkommen. 

Till att leda årsmötes-
förhandlingarna valdes 
Rose-Marie Fihn med Iris 
Wallengren som sekrete-
rare. Ur verksamhetsberät-
telsen för 2013 kan noteras 
att föreningen har anordnat 
fem medlemsmöten: bland 
annat grötfest hos DHR 
Lerum, årsmöte, gökotta 
och ett föredrag om servi-
cehundar.  Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
arbetsgrupp för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
genom deltagande i rådet 
för funktionshinderfrågor 
och en referensgrupp, 
besök på ortsutvecklings-
möten, trygghetsvandring 
och deltagande i etikpröv-
ningsnämnden. Man har 
arbetat med frågor som rör 
färdtjänst, riksfärdtjänst, 
tillgänglighet, personlig 
assistans, funktionshinder-
politisk plan med mera.

Styrelsen för 2014: ordfö-
rande Gunilla Wallengren, 
Pia-Lotta Lagerlöf, Rolf 
Johansson, Monica Sö-
gaard, Iris Wallengren, Leif 
Hansson, Liz Svenfors, 
Kenneth Svenfors och 
Christel Olsson Lind-
strand.

Till revisor valdes 
Sven-Erik Björklund.

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2014 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och 
riksfärdtjänst. I verksam-
hetsplanen fastslås bla att 
avdelningens ändamål är att 
arbeta för funktionshindra-
des delaktighet i samhället; 
bedriva opinionsbildning 
kring dessa frågor samt att 
informera om vilka möjlig-
heter och rättigheter som 
finns när man har funktions-
hinder.       

Avdelningen kommer att 
fortsätta med sitt samarbete 
med andra funktionshinder-
föreningar i kommunen i för 
oss aktuella frågor. Styrelsen 
kommer även att delta i Rå-
det för Funktionshinderfrå-
gor. Nya medlemmar hälsas 

välkomna med varm hand!
Vill man vara välinfor-

merad ska man besöka 
hemsidan www.dhr.se

Styrelsen tackades för ett 
väl utfört arbete. Mötesord-
föranden avtackades med 
en vacker tulpanbukett. 
Kaffe med dopp samt frukt 
serverades.   

Torbjörn ”TopZy” 
Åkesson tog oss med på 
en musikalisk resa i jazzens 
och swingens värld. Han 
sjöng gamla godingar såsom: 

”Summerwind, Fly me to 
the moon, I got you under 
my skin, Georgia on my 
mind och My way.”

När han sjöng ”Save the 
last dance for me” blev det 
vild rullstolsdans. Under-
hållaren anordnade också en 
sångtävling. Min ödmjukhet 
hindrar mig från att berätta 
vem som vann!

Trevliga kvällar tar slut 
alldeles för fort!

Rose-Marie Fihn

Konstgräs för Nödinges utveckling!

Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbes tad

Tanum Strand ★★★★

Grebbestad tillsammans med Tanum Strand är en av de mest 
populära och familjevänliga semesterplatserna som vi har i 
Sverige. På hotellet finns vattenrutschbana, 25 meters bassäng, 
grottor, bubbelpool, barnpool och bastu. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 27/6 2014. 

 1.799:- 

1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-12 år ½ priset 

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum och badsjön 
Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. Besök även Lübeck (62 
km) och Hamburg (68 km).

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 20/6 och 21/8-25/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

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

Alpidyll i Österrike
8 dagar i Schladming

★★★★

Källor med så rent vatten att 
du kan dricka direkt ur dem, 
blommande ängar, kor med 
bjällror och fri entré till linbanor 
och äventyrsbad: En som-
mar på 4-stjärniga Alpenhotel 
Erzherzog Johann representerar 
det bästa av Österrike i fråga 
om naturscenerier samt tradi-
tioner i skön kombination med 
exklusiva faciliteter på detta 
familjeägda hotell. 

Pris per person i dubbelrum

4.349:-

(t.o.m. september)

(maj-september)

Ankomst: Valfri i perioden 
1/6-21/9 2014. 

1.899:-
2.499:-

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-5 år 60 % rabatt.
2 barn 6-12 år ½ priset.
Max. 2 extrasängar totalt.

Kuravgift 2,50 EUR per person/dygn.

www.happydays.nu
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Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet – DHR!

Gunilla Wallengren och Rose-Marie Fihn.

KUNGÄLV. I lördags avgjordes UKM:s 
lokala festival för Ale och Kungälv.

Tävlingen ägde rum på Mimers 
hus.

Urvalsgruppen bestämde sig för 
att skicka  Infamous,  The Jocal’s  och 
Sigrid Larsen Karlsson & Linn, samtli-
ga från Ale, till Regionfestivalen i 
Alingsås.

UKM (Ung Kultur Möts) arrangeras lokalt, 
regionalt och nationellt. Alla mellan 13-20 

år får vara med, oavsett vad det är för något 
man håller på med. Det finns plats för foto, 
breakdance, film, rap, balett, black metal, 
slöjd, jonglering, eller vad det nu kan vara. 
UKM är möjligheternas festival!

I lördags gick den lokala festivalen för 
Ale och Kungälv av stapeln. Av sexton täv-
lingsbidrag var det tre som tog sig vidare till 
Regionfestivalen i Alingsås i slutet av april. 
Infamous, The Jocal’s  och Sigrid Larsen 
Karlsson & Linn har nu chansen att kvalifi-
cera sig till den stora Riksfestivalen där Hal-
land står som värd.       JONAS ANDERSSON

 Infamous var ett av tre bidrag  
 som tog sig vidare från UKM:s  
 lokala festival, som avgjordes i  
 Mimers hus i lördags. 
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Framgångar för Ale på UKM
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Ironin över Eje Eng-
strand (S) och mig i 
senaste Alekuriren tänker 

jag inte bemöta. Jag sänker 
mig inte till den nivån! Man 
kan själv bilda sig en upp-
fattning vad Ejes och min 
debatt handlade om genom 
att läsa de aktuella tidningar-
na (fi nns på nätet).

Såväl ledamöter som 
ersättare i rådet för funk-

tionshinderfrågor gör ett 
mycket gott arbete för Ale 
kommuns funktionshin-
drade invånare. Det hade 
Du vetat om Du hade varit 
närvarande lite mer.  Du har 
inte deltagit i arbetet sedan 
den 16 september 2013! 
Din ersättare från Samhälls-
byggnadsnämnden har också 
dålig närvaro.

Det fi nns ett otal frågor 

från funktionshinderfören-
ingarna, som Du har fått 
i uppgift att ta reda på i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
som Du representerade.

Eftersom vi inga svar har 
erhållit på länge beslutade 
rådet på sammanträdet den 3 
mars  - det vill säga innan vi 
visste att Du hade lämnat S 
- att till nästa sammanträde 
bjuda in Samhällsbyggnads-

nämndens ordförande för att 
få svar.

Lycka till!

Rose-Marie Fihn
Ordförande i rådet för
Funktionshinderfrågor

2:a vice ordförande i

Svar till Tyrone Hansson:

Välkommen att samverka!

Moderaderna delade 
upp sig i två 
partier varav ett 

missnöjes-/egentligen ett 
enpersonsparti. Det vill säga 
missnöjda moderater, utan 
anknytning i region och 
eller riksdag!

 Nu kommer motsvarig-
heten inom S (kanske fi nns 
enstaka V och Mp som är 
med).

Om vi nu vill ha en Röd-
grön majoritet var hamnar 
då Framtid i Ale?

Kommer de enligt ”den 
rationella” dagspolitik 
som gäller i kommun i en 
eventuell vågmästarroll  
stödja Alliansen och därmed 
Sverigedemokraterna? 
Hemska tanke!

Personligen har jag inte 
något större agg till Framtid 
för Ale. Ser dessa kompeten-

ta människor uttrycka fasan 
över att det som drivs för 
närvarande är långt ifrån idé 
till praktisk politik!

Idag är det mycket hej-
och-hå politik. Egentligen 
vad berör en Hisingsbro om 
13-15 meter Ale kommun? 
Skall vi ha en container-
hamn i Ale?

Populistisk politik är ing-
et vi har utrymme för i Ale.

Småstadsbyggnation i 
tätorterna är något att ta 
fasta på.

Niovåningshus i Äl-
vängen – passar inte in på 
Gustavas plats! 

Nej bästa initiativtagare 
i Framtid Ale – tänk ett par 
varv till, tillsynes verkar ni 
splittrande knappast enande.

Kent Lillfors
Älvängen

Behöver vi ett 
nytt ALE-parti?

Nu börjar över-
budspolitiken om 
väljarna. Nu skall vi 

politiker överträffa varandra 
med allt möjligt för att vara 
störst bäst och vackrast. Vi 
skall överträffa varandra 
om allt. Bjuda på så mycket 
som möjligt för stunden, 
en hel vante, som kanske 
blir till en tumme. Detta 
kallar jag mycket snack och 
lite verkstad. Det bästa för 
samhället vore tvärt om. Vi 
aledemokrater arbetar för 
att få något gjort, vilket inte 
är lätt alla gånger, när man 
motarbetas från annat håll. 
Har man inte den absoluta 
majoriteten, får man jämka 
på sina idéer och mål. När 
nu det sunda förståndet 
har försvunnit ur många 
politikers medvetande, är 
det bästa att försöka arbeta 
tillbaka det, det fi nns fort-
farande hopp, då den gamla 
generationen i viss mån 
har fört det vidare. Ett sunt 
tänkande är det enda vettiga, 
det kan föra samhället fram-
åt. I dagens samhälle är det 
bara pengar som styr, i stort 
som smått. Vi aledemokrater 
har sunda visioner för att 
föra Ale kommun framåt. 

Förhoppningsvis får vi 
fl er mandat i valet, vi kom-
mer att arbeta för en bättre 
disciplin i skolan, vilket är 
nödvändigt, för att lära sig 
måste det vara ordning och 
reda. Kontakten mellan 
föräldrar och skola är ett 

måste. Föräldrarna bör ta 
mer ansvar för sina barn. Då 
får skolan lättare för att lära 
barnen.

Äldrevården där bör 
köken återinföras, och 
varm mat skall serveras av 
hemtjänsten en gång per 
dag. Fler vårdbiträden och 
mindre chefer skulle för-
bättra arbetsklimatet, samt 
underlätta besluten. Det 
fi nns även en annan lösning 
på problemet, att låta per-
sonalen driva äldrevården, 
de vet vad som behövs, då 
skulle vården drivas mer 
rationellt, och intresset stör-
re bland personalen, samt 
roligare. Det skulle troligen 
bli kvalitetshöjande. 

Sjukvården lever sitt 
eget liv det är Landstinget 
Västra Götalands regionen, 
en koloss på lerfötter, som 
bestämmer och mycket 
fungerar dåligt. För att säga 
inte alls, i många fall.

Det fi nns mycket som 
behöver ses om inom den 
kommunala sektorn. Det 
skulle vara bättre med dri-
vande personal och mindre 
chefer. Snabbare besluts-
vägar effektiviserat arbets-
klimat, detta skulle medföra 
ett roligare och socialare 
arbetsliv. Piggare personal 
presterar bättre. Det ger 
mindre sjukfrånvaro. 

En del har vi lyckats att 
genomföra på egen hand 
och med hjälp av förstående 
motståndare.

Vi är kanske lite burdu-
sa och rakt på ibland i vår 
framtoning, detta för att 
få upp ögonen på allmän-
heten. Vi arbetar efter det 
sunda förståndets principer, 
det underlättar i det långa 
loppet.

Vår paroll är snabbare 
beslut och enklare byråkrati, 
det gynnar allmänheten, och 
blir billigare. Kommunen 
och dess anställda skulle 
tjäna på detta, det skulle 
bli mer gjort till en mindre 
kostnad. Personalen skulle 
belönas med fl er nöjda och 
gladare kunder. Utrednings-
kostnaderna är ibland högre 
än själva jobbet.

Detta låter kanske för 
enkelt för att vara sant, men 
det svenska näringslivet 
fungerar på detta sätt. Var-
för då inte i en kommun?  

Låt oss försöka och få en 
trivsammare kommun.

Vi arbetar på till valet, för 
att med ett starkare Alede-
mokraterna efter valet höja  
Ale kommun på alla plan. 

Den fria skolan i kommu-
nen går bra, den kommunala 
skolan skall komma ikapp 
såsmåning om, allt tar sin 
tid, ju förr desto bättre.

Byggsidan driver vi på för 
allt vad tygen håller.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
och Kommunfullmäktige

Valåret 2014

Arbetarekommunens 
valberedning är nu 
klar med sitt förslag 

till fullmäktigelista. I full 
enighet och med stöd från 
samtliga S-föreningar före-
slår vi Paula Örn som kom-
munalråd och förstanamn på 
listan. Arbetarekommunens 
årsmöte 22 mars beslutar 

om att fastställa listan. 
Listan omfattar ett stort 
antal medlemmar både unga 
och äldre med stor kompe-
tens och erfarenhet, som 
är beredda att ta sig an det 
politiska arbetet att driva 
utvecklingen vidare i Ale.

Valberedningen (S)

Paula Örn toppar Social-
demokraternas fullmäktigelista

Kallelse till årsmöte med 
Ale Arbetarkommun

Lördag 22 mars kl 10.00 - ca 14.30 
- Folkets hus, Nol

 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

 Kommunfullmäktigegruppens rapport

 Ekonomisk berättelse

 Revisionsberättelse

  Valberedningens förslag till  
förtroendeuppdrag inom partiet

  Valberedningens förslag kommun- 
fullmäktigelista - med styrelsens  
yttrande över förslaget

Framtidsfrågor för en 
stark Göteborgsregion

- Så vinner vi valen!

Anneli Hulthén
Kommunstyrelsens  

ordförande i Göteborg,
VU-ledamot medverkar  

vid årsmötet

ÅRSMÖTEÖ E

Vid Miljöpartiets 
årsmöte återvaldes 
Carlos Trischler 

till ordförande för Miljöpar-
tiet de Gröna i Ale. Peter 
Rosengren återvaldes till 
gruppledare. 

Miljöpartiets årsmöte 
gästades av ordförande för 
Miljöpartiet i Västra Göta-
land, Joakim Larsson, som 
även är ordförande i styrelsen 
för Kungälvs sjukhus. Joakim 
gav bra information om par-
tiets satsningar och strategier 
inför årets val. Joakim fi ck se 
ett starkt Miljöparti i Ale med 
engagerade medlemmar och 
sympatisörer. Arbetet inför 
valrörelsen är igång.

Under årsmötet utsågs 
Miljöpartiets styrelse för 
2014. Styrelsen består av 
ordförande Carlos Trisch-

ler och ledamöterna Peter 
Rosengren, Jenny Sandkvist, 
Sonny Landerberg och 
Alfrida Johansson. 

I valet till kommunfull-
mäktige i höst toppas Miljö-
partiets lista av Carlos Trisch-
ler, följd av Jenny Sandkvist, 
Sonny Landerberg, Alfrida 
Johansson och Tim Öberg. 
Ambitionen är att få betydligt 
fl er mandat än idag.

 Miljöpartiet har ett starkt 
fokus på skolans utveckling. 
Miljöpartiet i Ale har under 
2014 redan föreslagit att sär-
skilda pengar ska föras över 
till elevhälsovård och under-
visningsstöd. Tillsammans 
med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet i Ale föreslår 
vi att ytterligare 10 miljoner 
förs över till skolans budget 
för 2014. Miljöpartiets riks-

dagsbudget skulle ge Ale 70 
nya miljoner till skolan. 

Det är intressant att även 
regeringspartierna nu säger 
sig vilja gå Miljöpartiets väg 
och satsa på skolan. Tyvärr 
satsar de bara en tiondel så 
mycket på regeringsnivå och 
vi har inte sett några direkta 
initiativ här i Ale.

Under 2013 har Miljö-
partiet i Ale givetvis arbetat 
mycket med klimatfrågan. 
Det har varit ett tungt arbete 

eftersom den moderatledda 
ledningen i kommunen aktivt 
motarbetar på ett sätt som 
inte står att fi nna på fl era mil.

Arbetet i Miljöpartiet 
fortsätter ha stort fokus på 
skolsituationen, klimatfrå-
gan och de sociala frågorna. 
Bland de sociala frågorna vill 
vi särskilt uppmärksamma 
den kommunala personalens 
arbetssituation och arbetslös-
hetsfrågorna.

Peter Rosengren (MP)
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Miljöpartiets topptrio på fullmäktigelistan. Från vänster Sonny 
Landerberg, Jenny Sandkvist och på toppen ordförande Carlos 
Trischler.

Miljöpartiet laddar 
för fl er mandat
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

MEDDELANDE TILL
GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Borttagning av granris och 
vinterdekorationer från gravar på 

Skepplanda, Hålanda, S:t Peder, Ale-Skövde 
samt Tunge kyrkogårdar kommer att 

påbörjas onsdag 26 mars.
Det gäller även de gravar som inte ingår i 

förvaltningens skötselåtagande.

För information och frågor går det bra att 
ringa till Kyrkogårdsförvaltningen vardagar 

09.00-10.00 tfn 0303-44 25 20

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Marie Bebådelsedag
Hålanda kyrka

Söndag 23 mars kl 17.00
”En blomstervandring i ord  

och ton med Jungfru Maria”
Legender och sånger med Birgitta Persson 

och Hålanda kyrkokör.  
Kaffe och våffla.

VÄLKOMNA!

Till vårens friskvårdsträff den 5 mars i 
Medborgarhuset hade föreningen bjudit in ICA 
i Nödinge för att få lite information om olika 
frukter och gröna saker. Susanne Carlsson med 
medhjälpare kom och gjorde en mycket trevlig 
presentation av olika sorter ur deras sortiment.

På varje bord stod ett stort, vackert fat med 
diverse frukter av olika färg och form. Det bjöds 
på provsmakning av originella frukter, bland 
annat en som var misstänkt likt en igelkott men 
som heter rambutan och den var mycket god. Vi 
fi ck även smaka på ananas, mango, granatäpple, 
en apelsin/grape som smakade både apelsin och 
grape, samt en frukt som heter pitahaya, som 
var prickig när den delades och som är en art i 
växtfamiljen kaktusväxter. Till varje frukt berät-
tade Susanne om hur viktigt det var att behandla 
frukterna på rätt sätt för att de skulle smaka på 
bästa sätt.

Vi fi ck information om varför potatisen i 
butiken numera är tvättad, varför vissa cham-
pinjoner är så vackert vita, att det fi nns en sallad 

som är lite söt och inte besk. Vi fi ck provsmaka 
på en underbart god äppeljuice.

Vi tackade för denna lärorika presentation 
med en rungande applåd. Därefter serverades en 
god sallad, keso med pepparrotssmak samt bröd, 
och därefter kaffe och kaka.

Lotteriet var som vanligt fyllt med fi na 
vinster. Många hade tur, en del hade tur fl era 
gånger.

Vi tackade kommittén som hade ordnat 
friskvårdsträffen. 

Nu ser vi framåt emot resan till Casino 
Cosmopol den 1 april, kulturträff den 10 april i 
Skepplanda Bygdegård, där vi får se ett bildspel 
från en resa till Ghana och kakaoproduktionen 
där. 

Vi gör en resa till Torsö och Brommö den 6 
maj samt en hemlig resa den 4 juni.
Vi skall även hinna med att ha besök av 
Lars-Erik Frendberg den 15 maj i Medborgar-
huset innan det blir sommar och semester, för 
även pensionärer behöver semester.     Eva Carlsson

PRO Ale Norra startade 
våren med frukt och grönt

NYGÅRD. PRO Lödöse-Nygård hade års-
möte i Alegården tisdagen den 11 mars. Två 
damer från kommunen inledde dagen med att 
berätta om anhörigstöd och hur viktigt det är 
att äta rätt mat på ålderns höst. Sedan blev det 
kaffe och semla och dragning på loptteriet.

Möteshandlingarna öppnades av vår ordfö-
rande Arild Johansen, som började med att 
tända ljus och hålla en tyst minut för avlidna 
medlemmar under året. Därefter överlämna-
des klubban till Kenneth Persson, som blivit 

vald till dagens ordförande och vid sin sida vår 
sekreterare Eivor Olsson.

Den ekonomiska berättelsen redogjordes 
av Pia Ek. Revisionsberättelsen lästes upp av 
Inger Skånberg där revisorerna tillstyrkte 
att resultat- och balansräkningen fastställ-
des samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
2013.

Till ny kassör valdes Inger Skånberg och 
till ny revisor Gunnel Klasson. Pia avtack-
ades och Arild avslutade mötet.                      Pia Ek

Årsmöte hos PRO Lödöse-Nygård
Nu är Ale Slöjdares lokal på 

Trastvägen i Nol påskpyntad. 
Nya och gamla påskprydnader 
är blandade i en vårlik mix. Man 
kan också se en miniutställning 
med Käthe Norborgs fi na 
illustrationer och bilder.

Under våren kommer det att 

erbjudas kurser och workshops 
i olika hantverkstekniker, till 
exempel pilfl ätningskurs med 
Charles Granström.

Alla slöjdintresserade välkom-
nas att ta med sitt handarbete till 
slöjdcafé på lördagar för gemen-
skap och inspiration.

Ale Slöjdare samar-
betar med Studieför-
bundet Vuxenskolan. 

Påskfi nt hos Ale Slöjdare

Ale Slöjdares lokal 
på Trastvägen i Nol 
påskpyntad.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

ALDRIGVi får
glömma!

Janina Nilsson, överlevare 
från ett koncentrationsläger, 
berättar om sitt liv då och nu.

Tisdag 25 mars 18.30 
Nols kyrka

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.

Ännu en gång närmar vi oss påsken, den 
största högtiden i kristenheten. Det var 
just därför som Jesus rider in i Jerusa-

lem på den lilla åsnan. Folket var intresserade 
av Jesus, kanske mest för att man längtade 
efter en ny kund eller regering. När vi ser ut 
över världen idag är det inte liknande rop som 
hörs ”Hosianna ropet”, som betyder fräls oss, 
rädda oss undan förtryck och våld, ge oss något 
nytt att leva för. Befrielse från det onda gäller 
ju inte bara den yttre delen av människan, utan 
även en inre mening med livet. En upprättelse 
som läker sår som uppstår på så många olika 

sätt. Eftersom vi tror att människan skapades 
för att leva i gemenskap med Gud och fi ck sin 
fria vilja att välja rätt väg i livet, beror det på 
dig och mig att bestämma för vårt eget bästa. 
Låt oss därför fi ra påsken med att ätnka på 
vad Jesus gjorde på korset. Han önskade att 
människan skulle vinna evigt liv: Joh. 3:16. Så 
älskade Gud världen att han gav oss sin ende 
son för att var och en som tror på honom skall 
få ett evigt liv.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Vägen till korset!
BETRAKTELSE

NÖDINGE FÖRSAMLING
Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 23 mars

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

Alla är välkomna!
Gudstjänst för stora och små  
Nödinge kyrka 11.00 

Barnkörerna och förskolan medverkar. 
Avtackning av församlingspedagog 
Markus Karlsson. Kyrkkaffe med våff-
lor. Lotteri och auktion till förmån för 
fasteinsamlingen. Lämna gärna gåvor, 
bröd, bullar m.m. Kontakta Elisabeth 
Zander 0303-973 33.

Temagudstjänst ”Mariabilder”
Surte Kyrka 17.00 

Jungfru Marie bebådelsedag, Å. Andre-
asson Ulrika Hedman- sopran, Angelica 
Olindersson-alt, Torbjörn Ungvall – 
tenor Dag-Anders Almroth- pianist

Onsdagsträff 26 mars 
14.00 Surte församlingshem
Nils Sjöström - Möte med Asien.
Kaffe och gemenskap.
 
Gemenskapsträff 27 mars
15.00 Bohus servicehus
Slutet på Sveriges stormaktstid.
Vladimir Masko och Claes Corin 
berättar om sin resa till Poltava och 
Kiev 2013. Kaffe och gemenskap.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23/3 kl 10, 
Mässa Imberg. Onsd 26/3 kl 
18.30, ”Lutherhjälpskväll”. 
Hålanda sönd 23/3 kl 17, 
Musikgudstjänst Imberg. ”En 
blomstervandring i ord och ton 
med Jungfru Maria”. Legender 
och sånger Birgitta Persson, 
Hålanda kyrkokör. Kyrkkaffe. 
S:t Peder sönd 23/3 kl 10, Mässa 
Olausson. Tis 25/3 kl 18, Pas-
sionsandakt i församlingshem-
met. Ale-Skövde sönd 23/3 kl 
12, Gudstjänst Olausson. Tunge,  
se övriga.

Starrkärr-kilanda församling
Torsd 20/3 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nordblom. 
Sönd 23/3 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Kilanda kyrka kl 18, Kvälls-
mässa, Andersson. Tisd 25/3 
Nols kyrka kl 18.30, Försam-
lingsafton. VI FÅR ALDRIG 
GLÖMMA! Janina Nilsson en 
av de få överlevande från Förin-
telsen som ännu är i livet berät-
tar. Onsd 26/3 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa, Andersson.

Älvängens Missionskyrka
Torsd 20/3 kl 19-30, Körövning. 
Sönd 23/3 kl 11, Gudstjänst 
i Surte Missionskyrka med 
Ingemar Olsson och Läkarmis-
sionen. Månd 24/3 kl 18.30, 
Scouterna. Tisd 25/3 kl 10, Tis-
dagsbön. Onsd 26/3 kl 19, För-
samlingsforum - ”Medlemskap 
och gemenskap”.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 18/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
19/3 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 20/3 
kl 18.15, Hobby (8-12 år). Fred 
21/4 kl 19.30, Café #GiveAnd-
Forgive - Öppet hus & café 
för ungdomar. Lörd 22/3 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 23/3 kl 11, Gudstjänst, 
Sigvard Svärd. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Månd 24/3 kl 
10, RPG Stavgång. Tisd 25/3 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Surte missionsförsamling
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! Sönd 
23/3 kl 11, Gudstjänst med 
Läkarmissionen. Per Kjellberg. 
Nils Bergman. Ingemar Olsson 
sjunger och spelar. Utgångskol-
lekt. Servering. Månd 24/3 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Onsd 
26/3 kl 18:30, Tonår: ”Minu-
ten”. Onsd 26/3 kl 19, Gemen-

sam bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 26/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Boka redan nu in församlingens 
Vårmarknad, 12/4! Det kan bli 
ändringar i detta program, men 
www.surtemissionskyrka.se har 
alltid ett aktuellt program. 

Guntorps missionskyrka
Onsd 19/3 kl 18,30, Spårar - 
UpptäckarScout. Torsd 20/3 kl 
19, Styrelsemöte Församlingen. 
Lörd 22/3 kl 10, Städdag i 
kyrkan. Söndag 23 mars 11.00 
Gudstjänst i Surte Missions-
kyrka. Ingemar Olsson. Insam-
ling till Läkarmissionen. Onsd 
26/3 kl 18.30, Tonår - Äventy-
rarScout.

Nödinge församling
Fredag 21/3 kl 10, vardagsguds-
tjänst. Surte kyrka Åke Andreas-
son. Sönd 23/3 kl 11, gudstjänst 
för stora och små Nödinge kyrka 
Åke Andreasson. Kl 17, Tema-
gudstjänst ”Mariabilder”. Surte 
kyrka Åke Andreasson. Onsd 
26/3 kl 18.30, passionsandakt. 
Nödinge kyrka Anki Grosshög. 
Kl 19, ekumenisk bön Bohus 
Pingstkyrka Åke Andreasson.

Filadelfiaförsamlingen, Bohus 
pingstkyrka
Onsdag 19/3 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 23/3 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 26/3 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

PREDIKOTURERDÖDA TACK

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.
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Göte Olsson, Kollanda och 
Älvängen har avlidit. Född 
1943 och efterlämnar bröder 
med familjer som närmast 
sörjande.

Stina Barje, Bohus har avli-
dit. Född 1924 och efterläm-
nar barn, svärson samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande. 

Stig Karlsson, Gunntorp har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar syskon och syskon-
barn som närmast sörjande.

Jaakko Kangasharju, Bohus 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Asta Persson, Alafors har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar dottern Inger med 
familj som närmast sörjande.

Stina Carlsson, Färdsle 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar maken Lennart 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Asta Persson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 13 
mars begravningsgudstjänst 
för Asta Persson, Alafors. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Birgit Carlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 14 mars 
begravningsgudstjänst för 
Birgit Carlsson, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Marianne Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls fre-
dagen 14 mars begravnings-
gudstjänst för Marianne 
Andersson, Hålan. Officiant 
var  Lars Ingvarsson.

Britt-Marie Saart. I Skepp-
landa hölls onsdagen 12 mars 
begravning för Britt-Marie 
Saart, Skepplanda.

JORDFÄSTNINGAR

Vår kära

Asta Persson

* 29 januari 1928

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Alafors
21 februari 2014

INGER och KAJ
Sara och David
Elin och Tobias
Alicia, Viktor

Nils
Övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig 

tiden ett slag 

och någonting alldeles 

oväntat sker 

Världen förändrar sig 

varje dag 

men ibland blir den 

aldrig densamma mer 

Alf Henrikson 

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Vår käre

Stig Karlsson

*1 juni 1928

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Gunntorp
11 mars 2014

SYSKON
SYSKONBARN

Du somnade stilla när

färden var slut

Från allt vad Du strävat

Du nu vilar ut

I tacksamhet minnena

hos oss skall bo

Vi önskar Dig innerligt

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Tack till Hemtjänsten för
er vård av Stig.

Vår älskade Mamma
och Svärmor

Stina Barje

* 2 april 1924

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad

Bohus
12 mars 2014

LEIF
AGNETA och JAHN
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss med 

hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 

själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 

ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 

tillsammans 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

28 mars kl. 11.00 i Surte
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50, senast
tisdagen 25 mars.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för god och
kärleksfull vård av vår

kära Stina.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

Svärmor och Farmor

Stina Carlsson

* 18 november 1933

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Färdsle
10 mars 2014

LENNART
BERNDT

Emma
TOMAS och IDA
Släkt och vänner

Tack för alla vackra

minnen

Tack för alla fina år

Du finns alltid vid vår

sida vart än vår

vandring går

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

27 mars kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.
Akten avslutas vid

graven.

Vår bror

Göte Olsson

* 2 december 1943

har i dag lämnat oss

Kollanda och Älvängen
10 mars 2014

KJELL och INGER
KENNETH och INGER

med familjer

Vila i frid

Begravningen äger rum
tisdagen 1 april kl. 11.00

i Starrkärrs kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Till släkt, vänner och
grannar som på olika

sätt hedrade minnet av
vår käre

Sven Karlsson

vid hans bortgång, för
hedersbevisningen, de
vackra blommorna och

minnesgåvorna till
Barncancerfonden, vill
vi framföra varma tack.

BERTIL och ANKI
ROLAND och PUI

med familjer

Tack för all omtanke och 
blommor vid min älskade 
fru och vår mamma
Lilian Svenssons bortgång.
Sune med döttrar.

Lena

TACK

Stort Grattis!
Maj & Roland Wall

på er 50-åriga bröllopsdag
den 21 mars önskar

Barn & barnbarn m. familjer

GRATTIS
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MEDDELANDE TILL
GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Borttagning av granris och 
vinterdekorationer från gravar på 

Skepplanda, Hålanda, S:t Peder, Ale-Skövde 
samt Tunge kyrkogårdar kommer att 

påbörjas onsdag 26 mars.
Det gäller även de gravar som inte ingår i 

förvaltningens skötselåtagande.

För information och frågor går det bra att 
ringa till Kyrkogårdsförvaltningen vardagar 

09.00-10.00 tfn 0303-44 25 20

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Marie Bebådelsedag
Hålanda kyrka

Söndag 23 mars kl 17.00
”En blomstervandring i ord  

och ton med Jungfru Maria”
Legender och sånger med Birgitta Persson 

och Hålanda kyrkokör.  
Kaffe och våffla.

VÄLKOMNA!

Till vårens friskvårdsträff den 5 mars i 
Medborgarhuset hade föreningen bjudit in ICA 
i Nödinge för att få lite information om olika 
frukter och gröna saker. Susanne Carlsson med 
medhjälpare kom och gjorde en mycket trevlig 
presentation av olika sorter ur deras sortiment.

På varje bord stod ett stort, vackert fat med 
diverse frukter av olika färg och form. Det bjöds 
på provsmakning av originella frukter, bland 
annat en som var misstänkt likt en igelkott men 
som heter rambutan och den var mycket god. Vi 
fi ck även smaka på ananas, mango, granatäpple, 
en apelsin/grape som smakade både apelsin och 
grape, samt en frukt som heter pitahaya, som 
var prickig när den delades och som är en art i 
växtfamiljen kaktusväxter. Till varje frukt berät-
tade Susanne om hur viktigt det var att behandla 
frukterna på rätt sätt för att de skulle smaka på 
bästa sätt.

Vi fi ck information om varför potatisen i 
butiken numera är tvättad, varför vissa cham-
pinjoner är så vackert vita, att det fi nns en sallad 

som är lite söt och inte besk. Vi fi ck provsmaka 
på en underbart god äppeljuice.

Vi tackade för denna lärorika presentation 
med en rungande applåd. Därefter serverades en 
god sallad, keso med pepparrotssmak samt bröd, 
och därefter kaffe och kaka.

Lotteriet var som vanligt fyllt med fi na 
vinster. Många hade tur, en del hade tur fl era 
gånger.

Vi tackade kommittén som hade ordnat 
friskvårdsträffen. 

Nu ser vi framåt emot resan till Casino 
Cosmopol den 1 april, kulturträff den 10 april i 
Skepplanda Bygdegård, där vi får se ett bildspel 
från en resa till Ghana och kakaoproduktionen 
där. 

Vi gör en resa till Torsö och Brommö den 6 
maj samt en hemlig resa den 4 juni.
Vi skall även hinna med att ha besök av 
Lars-Erik Frendberg den 15 maj i Medborgar-
huset innan det blir sommar och semester, för 
även pensionärer behöver semester.     Eva Carlsson

PRO Ale Norra startade 
våren med frukt och grönt

NYGÅRD. PRO Lödöse-Nygård hade års-
möte i Alegården tisdagen den 11 mars. Två 
damer från kommunen inledde dagen med att 
berätta om anhörigstöd och hur viktigt det är 
att äta rätt mat på ålderns höst. Sedan blev det 
kaffe och semla och dragning på loptteriet.

Möteshandlingarna öppnades av vår ordfö-
rande Arild Johansen, som började med att 
tända ljus och hålla en tyst minut för avlidna 
medlemmar under året. Därefter överlämna-
des klubban till Kenneth Persson, som blivit 

vald till dagens ordförande och vid sin sida vår 
sekreterare Eivor Olsson.

Den ekonomiska berättelsen redogjordes 
av Pia Ek. Revisionsberättelsen lästes upp av 
Inger Skånberg där revisorerna tillstyrkte 
att resultat- och balansräkningen fastställ-
des samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
2013.

Till ny kassör valdes Inger Skånberg och 
till ny revisor Gunnel Klasson. Pia avtack-
ades och Arild avslutade mötet.                      Pia Ek

Årsmöte hos PRO Lödöse-Nygård
Nu är Ale Slöjdares lokal på 

Trastvägen i Nol påskpyntad. 
Nya och gamla påskprydnader 
är blandade i en vårlik mix. Man 
kan också se en miniutställning 
med Käthe Norborgs fi na 
illustrationer och bilder.

Under våren kommer det att 

erbjudas kurser och workshops 
i olika hantverkstekniker, till 
exempel pilfl ätningskurs med 
Charles Granström.

Alla slöjdintresserade välkom-
nas att ta med sitt handarbete till 
slöjdcafé på lördagar för gemen-
skap och inspiration.

Ale Slöjdare samar-
betar med Studieför-
bundet Vuxenskolan. 

Påskfi nt hos Ale Slöjdare

Ale Slöjdares lokal 
på Trastvägen i Nol 
påskpyntad.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

ALDRIGVi får
glömma!

Janina Nilsson, överlevare 
från ett koncentrationsläger, 
berättar om sitt liv då och nu.

Tisdag 25 mars 18.30 
Nols kyrka

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.

Ännu en gång närmar vi oss påsken, den 
största högtiden i kristenheten. Det var 
just därför som Jesus rider in i Jerusa-

lem på den lilla åsnan. Folket var intresserade 
av Jesus, kanske mest för att man längtade 
efter en ny kund eller regering. När vi ser ut 
över världen idag är det inte liknande rop som 
hörs ”Hosianna ropet”, som betyder fräls oss, 
rädda oss undan förtryck och våld, ge oss något 
nytt att leva för. Befrielse från det onda gäller 
ju inte bara den yttre delen av människan, utan 
även en inre mening med livet. En upprättelse 
som läker sår som uppstår på så många olika 

sätt. Eftersom vi tror att människan skapades 
för att leva i gemenskap med Gud och fi ck sin 
fria vilja att välja rätt väg i livet, beror det på 
dig och mig att bestämma för vårt eget bästa. 
Låt oss därför fi ra påsken med att ätnka på 
vad Jesus gjorde på korset. Han önskade att 
människan skulle vinna evigt liv: Joh. 3:16. Så 
älskade Gud världen att han gav oss sin ende 
son för att var och en som tror på honom skall 
få ett evigt liv.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Vägen till korset!
BETRAKTELSE

NÖDINGE FÖRSAMLING
Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 23 mars

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

Alla är välkomna!
Gudstjänst för stora och små  
Nödinge kyrka 11.00 

Barnkörerna och förskolan medverkar. 
Avtackning av församlingspedagog 
Markus Karlsson. Kyrkkaffe med våff-
lor. Lotteri och auktion till förmån för 
fasteinsamlingen. Lämna gärna gåvor, 
bröd, bullar m.m. Kontakta Elisabeth 
Zander 0303-973 33.

Temagudstjänst ”Mariabilder”
Surte Kyrka 17.00 

Jungfru Marie bebådelsedag, Å. Andre-
asson Ulrika Hedman- sopran, Angelica 
Olindersson-alt, Torbjörn Ungvall – 
tenor Dag-Anders Almroth- pianist

Onsdagsträff 26 mars 
14.00 Surte församlingshem
Nils Sjöström - Möte med Asien.
Kaffe och gemenskap.
 
Gemenskapsträff 27 mars
15.00 Bohus servicehus
Slutet på Sveriges stormaktstid.
Vladimir Masko och Claes Corin 
berättar om sin resa till Poltava och 
Kiev 2013. Kaffe och gemenskap.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23/3 kl 10, 
Mässa Imberg. Onsd 26/3 kl 
18.30, ”Lutherhjälpskväll”. 
Hålanda sönd 23/3 kl 17, 
Musikgudstjänst Imberg. ”En 
blomstervandring i ord och ton 
med Jungfru Maria”. Legender 
och sånger Birgitta Persson, 
Hålanda kyrkokör. Kyrkkaffe. 
S:t Peder sönd 23/3 kl 10, Mässa 
Olausson. Tis 25/3 kl 18, Pas-
sionsandakt i församlingshem-
met. Ale-Skövde sönd 23/3 kl 
12, Gudstjänst Olausson. Tunge,  
se övriga.

Starrkärr-kilanda församling
Torsd 20/3 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nordblom. 
Sönd 23/3 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Kilanda kyrka kl 18, Kvälls-
mässa, Andersson. Tisd 25/3 
Nols kyrka kl 18.30, Försam-
lingsafton. VI FÅR ALDRIG 
GLÖMMA! Janina Nilsson en 
av de få överlevande från Förin-
telsen som ännu är i livet berät-
tar. Onsd 26/3 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa, Andersson.

Älvängens Missionskyrka
Torsd 20/3 kl 19-30, Körövning. 
Sönd 23/3 kl 11, Gudstjänst 
i Surte Missionskyrka med 
Ingemar Olsson och Läkarmis-
sionen. Månd 24/3 kl 18.30, 
Scouterna. Tisd 25/3 kl 10, Tis-
dagsbön. Onsd 26/3 kl 19, För-
samlingsforum - ”Medlemskap 
och gemenskap”.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 18/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
19/3 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 20/3 
kl 18.15, Hobby (8-12 år). Fred 
21/4 kl 19.30, Café #GiveAnd-
Forgive - Öppet hus & café 
för ungdomar. Lörd 22/3 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 23/3 kl 11, Gudstjänst, 
Sigvard Svärd. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Månd 24/3 kl 
10, RPG Stavgång. Tisd 25/3 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Surte missionsförsamling
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! Sönd 
23/3 kl 11, Gudstjänst med 
Läkarmissionen. Per Kjellberg. 
Nils Bergman. Ingemar Olsson 
sjunger och spelar. Utgångskol-
lekt. Servering. Månd 24/3 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Onsd 
26/3 kl 18:30, Tonår: ”Minu-
ten”. Onsd 26/3 kl 19, Gemen-

sam bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 26/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen! 
Boka redan nu in församlingens 
Vårmarknad, 12/4! Det kan bli 
ändringar i detta program, men 
www.surtemissionskyrka.se har 
alltid ett aktuellt program. 

Guntorps missionskyrka
Onsd 19/3 kl 18,30, Spårar - 
UpptäckarScout. Torsd 20/3 kl 
19, Styrelsemöte Församlingen. 
Lörd 22/3 kl 10, Städdag i 
kyrkan. Söndag 23 mars 11.00 
Gudstjänst i Surte Missions-
kyrka. Ingemar Olsson. Insam-
ling till Läkarmissionen. Onsd 
26/3 kl 18.30, Tonår - Äventy-
rarScout.

Nödinge församling
Fredag 21/3 kl 10, vardagsguds-
tjänst. Surte kyrka Åke Andreas-
son. Sönd 23/3 kl 11, gudstjänst 
för stora och små Nödinge kyrka 
Åke Andreasson. Kl 17, Tema-
gudstjänst ”Mariabilder”. Surte 
kyrka Åke Andreasson. Onsd 
26/3 kl 18.30, passionsandakt. 
Nödinge kyrka Anki Grosshög. 
Kl 19, ekumenisk bön Bohus 
Pingstkyrka Åke Andreasson.

Filadelfiaförsamlingen, Bohus 
pingstkyrka
Onsdag 19/3 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 23/3 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 26/3 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.
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Göte Olsson, Kollanda och 
Älvängen har avlidit. Född 
1943 och efterlämnar bröder 
med familjer som närmast 
sörjande.

Stina Barje, Bohus har avli-
dit. Född 1924 och efterläm-
nar barn, svärson samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande. 

Stig Karlsson, Gunntorp har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar syskon och syskon-
barn som närmast sörjande.

Jaakko Kangasharju, Bohus 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Asta Persson, Alafors har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar dottern Inger med 
familj som närmast sörjande.

Stina Carlsson, Färdsle 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar maken Lennart 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Asta Persson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 13 
mars begravningsgudstjänst 
för Asta Persson, Alafors. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Birgit Carlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 14 mars 
begravningsgudstjänst för 
Birgit Carlsson, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Marianne Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls fre-
dagen 14 mars begravnings-
gudstjänst för Marianne 
Andersson, Hålan. Officiant 
var  Lars Ingvarsson.

Britt-Marie Saart. I Skepp-
landa hölls onsdagen 12 mars 
begravning för Britt-Marie 
Saart, Skepplanda.

JORDFÄSTNINGAR

Vår kära

Asta Persson

* 29 januari 1928

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Alafors
21 februari 2014

INGER och KAJ
Sara och David
Elin och Tobias
Alicia, Viktor

Nils
Övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig 

tiden ett slag 

och någonting alldeles 

oväntat sker 

Världen förändrar sig 

varje dag 

men ibland blir den 

aldrig densamma mer 

Alf Henrikson 

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Vår käre

Stig Karlsson

*1 juni 1928

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Gunntorp
11 mars 2014

SYSKON
SYSKONBARN

Du somnade stilla när

färden var slut

Från allt vad Du strävat

Du nu vilar ut

I tacksamhet minnena

hos oss skall bo

Vi önskar Dig innerligt

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Tack till Hemtjänsten för
er vård av Stig.

Vår älskade Mamma
och Svärmor

Stina Barje

* 2 april 1924

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad

Bohus
12 mars 2014

LEIF
AGNETA och JAHN
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss med 

hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 

själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 

ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 

tillsammans 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

28 mars kl. 11.00 i Surte
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50, senast
tisdagen 25 mars.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för god och
kärleksfull vård av vår

kära Stina.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

Svärmor och Farmor

Stina Carlsson

* 18 november 1933

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Färdsle
10 mars 2014

LENNART
BERNDT

Emma
TOMAS och IDA
Släkt och vänner

Tack för alla vackra

minnen

Tack för alla fina år

Du finns alltid vid vår

sida vart än vår

vandring går

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

27 mars kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.
Akten avslutas vid

graven.

Vår bror

Göte Olsson

* 2 december 1943

har i dag lämnat oss

Kollanda och Älvängen
10 mars 2014

KJELL och INGER
KENNETH och INGER

med familjer

Vila i frid

Begravningen äger rum
tisdagen 1 april kl. 11.00

i Starrkärrs kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Till släkt, vänner och
grannar som på olika

sätt hedrade minnet av
vår käre

Sven Karlsson

vid hans bortgång, för
hedersbevisningen, de
vackra blommorna och

minnesgåvorna till
Barncancerfonden, vill
vi framföra varma tack.

BERTIL och ANKI
ROLAND och PUI

med familjer

Tack för all omtanke och 
blommor vid min älskade 
fru och vår mamma
Lilian Svenssons bortgång.
Sune med döttrar.

Lena

TACK

Stort Grattis!
Maj & Roland Wall

på er 50-åriga bröllopsdag
den 21 mars önskar

Barn & barnbarn m. familjer

GRATTIS
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Min lilla docka
Kassandra

blir 6 år den 19/3
Grattis min lilla älskling

Pussar & Kramar
Mamma

Något i lyften som surrar
det är mormor, morfar och 

morbror som hurrar
Nathalie

8 år den 22/3

Tuva Bengtson
6 år den 19/3!

Grattis till världens
finaste tjej! Önskar

Kevin, Mamma och Pappa

Grattis
Jasmin

på 7-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Niclas

Grattis
Hålanda Hembygdsförening

fyller 60 år
/ Lars Jonasson

Grattis
Ida

5 år! Önskar
Farfar och Farmor

Grattis vår älskade
Elias

som fyller 4 år
den 20 mars. Önskar

Mamma, Pappa, Johanna 
Farmor och Farfar.

Grattis vår älskade
Johanna

som fyller 10 år
den 20 mars. Önskar
Mamma, Pappa, Elias, 

Farmor och Farfar.

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
Beg Bildäck olika storlekar. 
Även fälgar. Humana priser.
tel. 0709-22 95 82   (äv. kväll)

Silke persisk matta med väl-
digt fin färg till salu. Eett 
tvbord med klassisk design 

och färg till salu.
Glasskjutdörr till badrum.
tel. 0709-39 51 89

Säljes sommardäck 155-65-14
kompl.med fälgar 4-5 mm kvar 
på däcken. Pris 1500kr
tel. 0727-23 38 36

Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

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

Bostad sökes av pappa 30 år. 
Fast jobb. 1:a eller 2:a han.
tel. 0303-74 13 11    Kvällstid

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

Bytesdag för barnartiklar!
Lörd 29/3 kl 10-15. Sönd 30/3 
kl 10-13. Ale gymnasiums 
bamba, Ale Torg, Nödinge. För-
säljning av beg. kläder, leksa-
ker, cyklar mm.
Välkomna att fynda!

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.

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

Behöver du göra någon form 
av reparation på din bil?
Vi fixar bromssystem och 
andra problem. Vi har även 
sommardäck, fler märken.
PMO Däck och Bilservice
Nygård
tel. 0728-7263 24

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

En stor vårbukett till vår 
Åke som gör så att vi får 
ett trevligt och trivsamt 
boende i bostadsrättsfören-
ingen i Trollevik. Du är guld 
värd.                               Lena

GRATTIS

VECKANS ROS
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Min lilla docka
Kassandra

blir 6 år den 19/3
Grattis min lilla älskling

Pussar & Kramar
Mamma

Något i lyften som surrar
det är mormor, morfar och 

morbror som hurrar
Nathalie

8 år den 22/3

Tuva Bengtson
6 år den 19/3!

Grattis till världens
finaste tjej! Önskar

Kevin, Mamma och Pappa

Grattis
Jasmin

på 7-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Niclas

Grattis
Hålanda Hembygdsförening

fyller 60 år
/ Lars Jonasson

Grattis
Ida

5 år! Önskar
Farfar och Farmor

Grattis vår älskade
Elias

som fyller 4 år
den 20 mars. Önskar

Mamma, Pappa, Johanna 
Farmor och Farfar.

Grattis vår älskade
Johanna

som fyller 10 år
den 20 mars. Önskar
Mamma, Pappa, Elias, 

Farmor och Farfar.

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
Beg Bildäck olika storlekar. 
Även fälgar. Humana priser.
tel. 0709-22 95 82   (äv. kväll)

Silke persisk matta med väl-
digt fin färg till salu. Eett 
tvbord med klassisk design 

och färg till salu.
Glasskjutdörr till badrum.
tel. 0709-39 51 89

Säljes sommardäck 155-65-14
kompl.med fälgar 4-5 mm kvar 
på däcken. Pris 1500kr
tel. 0727-23 38 36

Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

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

Bostad sökes av pappa 30 år. 
Fast jobb. 1:a eller 2:a han.
tel. 0303-74 13 11    Kvällstid

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

Bytesdag för barnartiklar!
Lörd 29/3 kl 10-15. Sönd 30/3 
kl 10-13. Ale gymnasiums 
bamba, Ale Torg, Nödinge. För-
säljning av beg. kläder, leksa-
ker, cyklar mm.
Välkomna att fynda!

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.

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

Behöver du göra någon form 
av reparation på din bil?
Vi fixar bromssystem och 
andra problem. Vi har även 
sommardäck, fler märken.
PMO Däck och Bilservice
Nygård
tel. 0728-7263 24

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

En stor vårbukett till vår 
Åke som gör så att vi får 
ett trevligt och trivsamt 
boende i bostadsrättsfören-
ingen i Trollevik. Du är guld 
värd.                               Lena

GRATTIS

VECKANS ROS

VECKA 12         NUMMER 11|26 ÖVRIGA ANNONSER

��

p
y

HÄLGEKRYSSET

2 5 1 7 4
3 4 9 2 1

1 9 5

8 5 2
4 2 1 6

6 9 1 3 5

8 1 6 5
2 7 6 4
9 3

1 5 2 9 6
9

4 6 3 1

3
6 7 4 2 1
3 7 6

6 2 4 9 8
3 6 5

9 4 5

  

Lödöse 0520-66 00 10

JÄTTEROLIGT ATT SÅ MÅNGA UPPSKATTAR VÅR SATSNING PÅ EKOLOGISKA PRODUKTER!

Vi gör nu en satsning på kött och chark där vi bland annat 
har tagit in ekologisk: falukorv, bacon, nötfärs, fläskfilé.
Kom in och prova, ju fler som handlar 
ekologiskt, desto större utbud kan vi ha!

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NUMMER 11         VECKA 12| 27PYSSEL



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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NÖJE!

VÄSKA INGÅR!

VÄRDE 3428 KR
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL!


