
Premiärfest hos 
Mr Johansson

Bandbokaren 
alla vill känna

Skivsläpp stundar 
för Streaplers

Socialdemokraterna i Ale fastställde i lördags sin fullmäktigelista inför valet 2014. Listan toppas som väntat av Paula Örn. 
Från vänster ses listans sex översta namn: Kristina Raad, Thomas Hermansson, Paula Örn, Björn Norberg, Inga-Lill Andersson 
och Klas Karlsson.

Örn toppar S-listan
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adidas Duramo 
Lätt fritid/promenadsko
Dam- och herrstorlekar.

Se även annons  
på sidorna 14-15

VÅRNYTT

299: 
ORD. PRIS 349:-
adidas Cleaser
Smidig lätt fritidsko.
Kardborre alternativt 
snörning. Juniorstorlekar

Erbjudanden gäller t o m söndag 30/3

paula.orn@ale.se
Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Ingen ung  
utan jobb!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

varje dag
matglädje

Gäller 26/3–30/3

BOHUSFALU
Ord. pris 33,95. Du sparar 8,95 kr.

600 g. 80% kött.
Max 2 per kund.

/st

HANDLA
HEMMA!

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

Vad sägs 
om el till 

inköpspris?

www.aleel.se



I fredags presenterades 
innehållet i den politiska 
överenskommelsen om 

skolan i Ale. Det är tveklöst 
starten på något nytt, men 
någon revolution är det inte 
och skönt är väl det. Skolans 
eventuella framgångar bygger 
knappast på sensationer, 
snarare på de mest själv-
klara  grundstenarna såsom 
arbetsmiljö, att lärare och 
elever trivs på sin arbetsplats, 
att alla känner delaktighet 
och engagemang. Det är just 
till detta man nu vill hitta 
tillbaka i Ale. Därför har 
Allianspartierna och de röd-
gröna enats om att involvera 
150 lärare och skolledare i ett 
omfattande förändringsarbe-
te med fokus på bland annat 
goda pedagogiska exempel, 
lärarnas psykosociala arbets-
miljö, digitala lärresurser och 
en förbättrad resursfördel-
ning. Gruppdiskussioner ska 
leda fram till åtgärdsförslag 
som sedan ställas samman 
i ett gemensamt dokument 
som kommer behandlas 
politiskt. 

Med tanke på den uttalade 
inställningen lär det vara 
lika med politiskt självmord 
att inte gå skolan till mötes 
så länge satsningarna som 
föreslås är inom ramen för 
vad som är rimligt. Jag har 
en känsla av att den politiska 
ledningen oavsett sida av 
blocket numera är beredd att 
gå i princip hur långt som 

helst för att vända på skolans 
negativa resultatutveckling 
och det ligger mycket i vad 
båda kommunalråden Mika-
el Berglund (M) och Paula 
Örn (S) sa:

”Nu har vi testat det mesta 
och inte ens ett maktskifte har 
hjälpt. Vi måste vara långsik-
tiga och göra förändringar som 
överlever valnatten. Att ta det 
här initiativet och vara överens 
precis inför en intensiv valrörel-
se visar att vi menar allvar”.

Jag blir i alla fall stolt när 
vi i Ale försöker ta ansvar 
och angripa ett svårt problem 
tillsammans. Skolans bekym-
mer är djupt rotade, men att 
lösningen skulle vara särskilt 
avancerad vägrar jag tro. 
Kommunchef Björn Järbur 
talade på pressträffen om att 
öka tilliten i alla riktningar. 
Föräldrar måste få större 
förtroende för personalen i 
skolan, lärarna måste känna 
tillit för sin ledning och 
rektorerna behöver känna 
samma sak för de politiska 
besluten. En bättre tillit 
lägger grunden för förbätt-
rade förutsättningar att höja 
resultatnivån i skolan. Kom-
munledningens slutsats är att 
pedagoger som mår bra med-
för att eleverna får en ökad 
lust att lära. Det är svårt att 
säga emot. Det som kan bli 
problematiskt är snarare 
att de åtgärder som främst 
kommer att önskas också 
har en prislapp. Överlever 

överenskommelsen och det 
politiska samarbetet även 
en sådan diskussion – ja, då 
har skolan defi nitivt en unik 
möjlighet att utvecklas. Om 
nyckeln visar sig vara ökad 
tillit behöver inte priset 
heller bli en knäckfråga. Det 
handlar mer om attityd och 
bemötande.

Vad som däremot skräm-
mer mig en aning är det 
totala ointresset att diskutera 
vad som gått snett historiskt. 
Ale var länge en kommun 
med skolor kända för sina 
goda resultat, men något 
hände? Vad? Jag vet att vi 
har skrivit om rekordmånga 
rektorsbyten. Varför är tiden 
på rektorsstolen så kortvarig 
i Ale? Hur mycket påverkar 
den faktorn resultatutveck-
lingen i våra skolor?

Ibland kan vi lära mycket 
av historien och det betyder 
inte att man vägrar blicka 
framåt.

På rätt väg!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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Annonsmottagning
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Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
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Distribution 
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Posten (företag & kontor)
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Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

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

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

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser 
i en av Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. 
Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom 
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.
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Både färdigsytt, metervara och inredning
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MARKISVÄV 
95:-/m

HISSGARDINER 100-180cm 139-239:-

Vårens nyheter är här!

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 15 april kl 18.30
Plats: Café PENDELN i Surte (intill COOP)

Sedvanliga förhandlingar

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 10 april till Alf tel:031-982203 eller Leif  

tel: 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com

Välkomna! Styrelsen

VI ÖPPNAR FÖR SÄSONGEN

27 MARS !

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen

FRUKOSTBUFFÉ

Mån – fred
54KR

0303- 74 68 06

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

NYTT TAK
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GRÖNNÄS

Vid 45:an
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Välkomna!

SENIORER/
DAGLEDIGA

Torsdag 3 april kl 10.30
Folketshus i Nol

Tema: Bostäder för alla
VD Lars-Ove Hellman och

Ing-Britt Andersson  
seniorutskottet inleder  

diskussionen.
 

SOPPA & 
POLITIK

Torsdag 3 april kl 18.30
Folketshus i Nol

Tema: Främlingsfientlighet
Anders Rollings föreläsare

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!

Ansvarig utgivare Alekuriren
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matglädje 
varje dag

NYHET!
PÅLÄGG FRÅN CHARKMÄSTER 

90-120 G 

KLIPP!

49:-/st
ICA KYCKLINGFILÉ 

ICA. 1kg. Fryst. 
Max 2 köp per hushåll!

MINIBAGUETTER 
OCH SMÅFRANSKA

Bonjour. 
Jfr. pris 2 kr/st.

 för
FRALL-
RACE 
Bakade 
i butiken!

När jag inte bakar frallor 
fixar jag härliga tårtor till 
festen, med lite hjälp från 
mina vänner på Dahls.

PÅLÄGG
Charkmäster, 90-120 g.

/st



VECKA 13         NUMMER 12|04

UTHYRES

Verkstadslokal 
på 150 kvm 

i Skepplanda industriområde
Kenny Jonsson 
0705-33 30 26

NOL. Valet avgörs på 
gator och torg.

Därför uppmanade 
Kommunstyrelsens 
ordförande i Göteborg, 
Annelie Hulthén (S), sina 
kamrater i Ale att ta 
debatten och mana folk 
att rösta.

– EU-valet i maj får 
inte glömmas bort, vi 
behöver fl er rödgröna 
politiker i EU-parlamen-
tet.

Annelie Hulthén satte lite 
extra röd färg på Socialdemo-
kraterna i Ales årsmöte i Nols 
Folkets hus i lördags. Som en 
bekräftelse på den medvind 
som partiet nu känner inför 
årets valrörelse valde hon att 
ta cykeln från hemmet till 
Nol.

– Det gick lättare än jag 
trodde och vi får hoppas att 
medvinden håller i sig till sep-
tember. Borgarna är sugna på 
att ta makten i Göteborg. Att 
vinna i storstadsregionerna är 
viktigt för att behålla manda-
ten i riksdagen. Det gäller att 
vi står upp och försvarar vår 

ställning, sa Annelie Hulthén 
inledningsvis.

2014 beskrivs som ett 
supervalår med valet till 
EU-parlamentet 25 maj och 
kommun-, region- och riks-
dagsvalet i september.

– Dessutom ska ju Göte-
borg alltid vara värst, så vi har 
kryddat med en folkomröst-
ning om trängselskatten. Per-
sonligen känns den väldigt fel. 
Vi har som parti redan tagit 
ställning i frågan och det har 
även Moderaterna gjort, men 
de vågade inte stå upp för det. 
Folkomröstningens utfall blir 
ändå bara rådgivande och vad 
som händer efteråt får vi se. 
Det viktigaste blir att föra 
ut budskapet om varför vi 
tvingats införa trängselskatt. 
Vikten av att genomföra det 
västsvenska infrastrukturpa-
ketet har kommit i skymun-
dan. Ska Göteborg fortsätta 
utvecklas krävs kraftfulla in-
satser och dessa måste fi nan-
sieras. Trängselskatten är ett 
sätt, menade Hulthén.

90-dagars garanti
Vid en socialdemokratisk 
valframgång i september har 
partiet lovat SSU att genom-
föra en 90-dagars garanti. 
Ingen ungdom ska behöva 
vänta längre än tre månader 
på en utbildning eller ett 
jobb.

– Detta måste vi redan nu 
börja fundera på hur vi löser 
rent praktiskt. Det handlar 
både om ekonomi och orga-
nisation, underströk Hult-
hén.

Hon passade också på att 

tala om den pinsamma re-
sultatutvecklingen i landets 
skolor.

– Jag hoppas vi är överens 
om att botten är nådd. Vi kan 
inte fortsätta släppa ut barn 
och ungdomar utan godkän-
da betyg. De måste vara ga-
ranterade en kunskapsnivå 
som innebär att man kan läsa, 
skriva och räkna när man 
lämnar grundskolan. Vi mås-
te skapa en skola som funge-
rar för alla. Skälen till varför 
svensk skola inte längre håller 
måttet är nog en kombination 
av en rad olika beslut. Det 
fria skolvalet skulle jag vilja 
att vi analyserar närmare och 
tittar på vad det har betytt. 
Likaså det totala frisläppet av 
friskolor, funderade Annelie 
Hulthén.

På årsmötet fastställde 
Socialdemokraterna i Ale en 
komplett fullmäktigelista. 
Paula Örn (S) toppar som 
väntat listan, följd av Björn 
Norberg, Kristina Raad, 
Klas Karlsson och Inga-Lill 
Andersson. 

– Jag känner mig glad, 
stolt och ödmjuk inför för-
troendet. Vi har både tagit 
ansvar och lyckats påverka i 
opposition, men jag ser fram 
emot en socialdemokratiskt 
ledd majoritet i Ale. Vi lycka-
des hålla Ale Arena öppet, vi 
såg till att föreningslivet fi ck 
ett ordentligt tillskott av in-
vesteringsmedel när det fanns 
utrymme och vi har drivit 
på för att tillföra skolan mer 
pengar. Nu senast blev det 
drygt 10 miljoner kronor, sä-
ger Paula Örn nöjt.

– Annelie Hulthén gästade Social-
demokraternas årsmöte i Ale

S känner medvind
S-toppen i Ale respektive Göteborgs kommun. Paula Örn och Annelie Hultén känner medvind inför 
årets valrörelse.

NOL. Fler säkra gång- 
och cykelvägar, men 
ingen större lekplats.

Aleborna har varit 
tydliga när de har be-
svarat Socialdemokra-
ternas dialogprogram 
som har delats ut i sex 
olika områden.

– Vi är positivt förvån-
ade över gensvaret. 
Engagemanget för att 
påverka utvecklingen i 
Ale är påtagligt, säger 
Stefan Hagman (S).

Surte/Bohus, Nödinge, 
Nol-Alafors, Älvängen, 
Skepplanda och ett särskilt 
dialogprogram för landsbyg-
den delades ut i mitten av fe-
bruari. Drygt 240 alebor har 
svarat, prioriterat och kom-
menterat socialdemokrater-
nas förslag till förbättringar 
på respektive ort.

– Det är alltid svårt att 
veta hur utfallet ska bli, men 
att nästan 250 personer har 
ägnat tid åt att fylla i pro-
grammet och lägga det på 
brevlådan visar på ett stort 
intresse, menar Stefan Hag-
man.

Valledningen har bara 
gjort en grov sammanställ-
ning av svaren. Nu tänker 
de djupdyka för att få en 
tydligare bild av ortsbornas 
åsikter.

– Vi har lovat att åter-
koppla och presentera svaren 
under våren. Det vi har sett 
är att alla är överens om att 
prioritera säkra gång- och 
cykelvägar. Det råder heller 
ingen tvekan om att alebor-
na helst ser att kommunen 
använder så kallad passivhus-
teknik när nya förskolor och 
äldreboenden ska byggas. 
Just i Nödinge kunde vi se 
att förslaget om en ny bro 
över bäcken mellan gamla 
Nödinge och Backaområdet 
delas med ortsborna.

En sida handlade mer 
allmänt om Socialdemokra-

ternas politik och här har 
de svarande uttryckt sitt 
fulla stöd för att förverkliga 
nollvisionen för ungdoms-
arbetslösheten och att alla 
ungdomar ska erbjudas som-
marjobb i Ale.

– Däremot var intresset 
för vår idé om en större lek-
plats någonstans i Ale svalt, 
likaså ansågs det heller inte 
så angeläget att utveckla 
ungas möjligheter att resa 
fritt med kollektivtrafi ken 
både i Ale och till Göteborg, 
avslutar Stefan Hagman.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Tydligt svar på S dialogprogram
Fler säkra gång- och cykelvägar

Analys av dialogprogram. Björn Norberg och Stefan Hagman 
ingår i den grupp som nu ska sammanställa vad de alebor som 
skickat in dialogprogrammet tycker. Drygt 240 svar har anlänt, 
vilket Socialdemokraterna är nöjda med.
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EXTRAÖPPET
SÖN 30 MARS KL 11.00 – 14.00

         SE FLER ERBJUDANDEN P  WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

MONARK BAS, 3-VXL, DAM
Aluminiumram med lågt insteg
cykelkorg, godkänt lås, belysning. 
Självriskeliminering och 
stöldskyddsmärkning ingår.
Färger röd, guld eller vit/rosa
Rek pris 3995:-

CRESCENT BMX
Aluminiumram och fjädrande 
framgaffel. Heltäckande 
kedjeskydd. Svart eller orange. 
Från ca 5år eller 110cm lång
Rek pris 2195:-

CRESCENT RACER MODELL NANO
Aluminiumram, carbon framgaffel. 18-vxl 
Shimano tiagra/sora. Rek pris 7995:-

6999:-

ÄLVÄNGENS CYKEL
NU ÄVEN

WEBSHOP!

3699:-

1999:-

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

Verkstadslokal 
på 150 kvm 

i Skepplanda industriområde
Kenny Jonsson 
0705-33 30 26

NOL. Valet avgörs på 
gator och torg.

Därför uppmanade 
Kommunstyrelsens 
ordförande i Göteborg, 
Annelie Hulthén (S), sina 
kamrater i Ale att ta 
debatten och mana folk 
att rösta.

– EU-valet i maj får 
inte glömmas bort, vi 
behöver fl er rödgröna 
politiker i EU-parlamen-
tet.

Annelie Hulthén satte lite 
extra röd färg på Socialdemo-
kraterna i Ales årsmöte i Nols 
Folkets hus i lördags. Som en 
bekräftelse på den medvind 
som partiet nu känner inför 
årets valrörelse valde hon att 
ta cykeln från hemmet till 
Nol.

– Det gick lättare än jag 
trodde och vi får hoppas att 
medvinden håller i sig till sep-
tember. Borgarna är sugna på 
att ta makten i Göteborg. Att 
vinna i storstadsregionerna är 
viktigt för att behålla manda-
ten i riksdagen. Det gäller att 
vi står upp och försvarar vår 

ställning, sa Annelie Hulthén 
inledningsvis.

2014 beskrivs som ett 
supervalår med valet till 
EU-parlamentet 25 maj och 
kommun-, region- och riks-
dagsvalet i september.

– Dessutom ska ju Göte-
borg alltid vara värst, så vi har 
kryddat med en folkomröst-
ning om trängselskatten. Per-
sonligen känns den väldigt fel. 
Vi har som parti redan tagit 
ställning i frågan och det har 
även Moderaterna gjort, men 
de vågade inte stå upp för det. 
Folkomröstningens utfall blir 
ändå bara rådgivande och vad 
som händer efteråt får vi se. 
Det viktigaste blir att föra 
ut budskapet om varför vi 
tvingats införa trängselskatt. 
Vikten av att genomföra det 
västsvenska infrastrukturpa-
ketet har kommit i skymun-
dan. Ska Göteborg fortsätta 
utvecklas krävs kraftfulla in-
satser och dessa måste fi nan-
sieras. Trängselskatten är ett 
sätt, menade Hulthén.

90-dagars garanti
Vid en socialdemokratisk 
valframgång i september har 
partiet lovat SSU att genom-
föra en 90-dagars garanti. 
Ingen ungdom ska behöva 
vänta längre än tre månader 
på en utbildning eller ett 
jobb.

– Detta måste vi redan nu 
börja fundera på hur vi löser 
rent praktiskt. Det handlar 
både om ekonomi och orga-
nisation, underströk Hult-
hén.

Hon passade också på att 

tala om den pinsamma re-
sultatutvecklingen i landets 
skolor.

– Jag hoppas vi är överens 
om att botten är nådd. Vi kan 
inte fortsätta släppa ut barn 
och ungdomar utan godkän-
da betyg. De måste vara ga-
ranterade en kunskapsnivå 
som innebär att man kan läsa, 
skriva och räkna när man 
lämnar grundskolan. Vi mås-
te skapa en skola som funge-
rar för alla. Skälen till varför 
svensk skola inte längre håller 
måttet är nog en kombination 
av en rad olika beslut. Det 
fria skolvalet skulle jag vilja 
att vi analyserar närmare och 
tittar på vad det har betytt. 
Likaså det totala frisläppet av 
friskolor, funderade Annelie 
Hulthén.

På årsmötet fastställde 
Socialdemokraterna i Ale en 
komplett fullmäktigelista. 
Paula Örn (S) toppar som 
väntat listan, följd av Björn 
Norberg, Kristina Raad, 
Klas Karlsson och Inga-Lill 
Andersson. 

– Jag känner mig glad, 
stolt och ödmjuk inför för-
troendet. Vi har både tagit 
ansvar och lyckats påverka i 
opposition, men jag ser fram 
emot en socialdemokratiskt 
ledd majoritet i Ale. Vi lycka-
des hålla Ale Arena öppet, vi 
såg till att föreningslivet fi ck 
ett ordentligt tillskott av in-
vesteringsmedel när det fanns 
utrymme och vi har drivit 
på för att tillföra skolan mer 
pengar. Nu senast blev det 
drygt 10 miljoner kronor, sä-
ger Paula Örn nöjt.

– Annelie Hulthén gästade Social-
demokraternas årsmöte i Ale

S känner medvind
S-toppen i Ale respektive Göteborgs kommun. Paula Örn och Annelie Hultén känner medvind inför 
årets valrörelse.

NOL. Fler säkra gång- 
och cykelvägar, men 
ingen större lekplats.

Aleborna har varit 
tydliga när de har be-
svarat Socialdemokra-
ternas dialogprogram 
som har delats ut i sex 
olika områden.

– Vi är positivt förvån-
ade över gensvaret. 
Engagemanget för att 
påverka utvecklingen i 
Ale är påtagligt, säger 
Stefan Hagman (S).

Surte/Bohus, Nödinge, 
Nol-Alafors, Älvängen, 
Skepplanda och ett särskilt 
dialogprogram för landsbyg-
den delades ut i mitten av fe-
bruari. Drygt 240 alebor har 
svarat, prioriterat och kom-
menterat socialdemokrater-
nas förslag till förbättringar 
på respektive ort.

– Det är alltid svårt att 
veta hur utfallet ska bli, men 
att nästan 250 personer har 
ägnat tid åt att fylla i pro-
grammet och lägga det på 
brevlådan visar på ett stort 
intresse, menar Stefan Hag-
man.

Valledningen har bara 
gjort en grov sammanställ-
ning av svaren. Nu tänker 
de djupdyka för att få en 
tydligare bild av ortsbornas 
åsikter.

– Vi har lovat att åter-
koppla och presentera svaren 
under våren. Det vi har sett 
är att alla är överens om att 
prioritera säkra gång- och 
cykelvägar. Det råder heller 
ingen tvekan om att alebor-
na helst ser att kommunen 
använder så kallad passivhus-
teknik när nya förskolor och 
äldreboenden ska byggas. 
Just i Nödinge kunde vi se 
att förslaget om en ny bro 
över bäcken mellan gamla 
Nödinge och Backaområdet 
delas med ortsborna.

En sida handlade mer 
allmänt om Socialdemokra-

ternas politik och här har 
de svarande uttryckt sitt 
fulla stöd för att förverkliga 
nollvisionen för ungdoms-
arbetslösheten och att alla 
ungdomar ska erbjudas som-
marjobb i Ale.

– Däremot var intresset 
för vår idé om en större lek-
plats någonstans i Ale svalt, 
likaså ansågs det heller inte 
så angeläget att utveckla 
ungas möjligheter att resa 
fritt med kollektivtrafi ken 
både i Ale och till Göteborg, 
avslutar Stefan Hagman.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Tydligt svar på S dialogprogram
Fler säkra gång- och cykelvägar

Analys av dialogprogram. Björn Norberg och Stefan Hagman 
ingår i den grupp som nu ska sammanställa vad de alebor som 
skickat in dialogprogrammet tycker. Drygt 240 svar har anlänt, 
vilket Socialdemokraterna är nöjda med.
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EXTRAÖPPET
SÖN 30 MARS KL 11.00 – 14.00

         SE FLER ERBJUDANDEN P  WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

MONARK BAS, 3-VXL, DAM
Aluminiumram med lågt insteg
cykelkorg, godkänt lås, belysning. 
Självriskeliminering och 
stöldskyddsmärkning ingår.
Färger röd, guld eller vit/rosa
Rek pris 3995:-

CRESCENT BMX
Aluminiumram och fjädrande 
framgaffel. Heltäckande 
kedjeskydd. Svart eller orange. 
Från ca 5år eller 110cm lång
Rek pris 2195:-

CRESCENT RACER MODELL NANO
Aluminiumram, carbon framgaffel. 18-vxl 
Shimano tiagra/sora. Rek pris 7995:-

6999:-

ÄLVÄNGENS CYKEL
NU ÄVEN

WEBSHOP!

3699:-

1999:-

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

På gång

Vad tycker du om Ale kommun?

Ortsutvecklingsmöten!

Under förra veckan skickade Statistiska Central
byrån (SCB) på kommunens uppdrag ut enkä
terna till vårens medborgarundersökning. I Ale 

som med statistiska metoder valts ut av SCB för 
att medverka i undersökningen. Du som har fått 
en enkät kan också välja att besvara den via web
ben, där enkäten även finns på engelska, finska 
och spanska.

Det är frivilligt att delta i undersökningen med 
vi skulle verkligen uppskatta om du som har 
fått en enkät tog dig tid att besvara frågorna så 
snart som möjligt. Dina synpunkter är en viktig 
grund för arbetet att utveckla och förbättra 
Ale kommun och våra verksamheter.

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras 
på kommunens webbplats www.ale.se i juni 2014.

ALAFORS

(Observera ändrad lokal!)

Teman för kvällens möte:
Välkomnande och genomgång av  
föregående mötes protokoll. 

Tjänsten ”Fixa min gata” presenteras av 
driftschef Gustaf Nilvall

Bredbandssamordnare Per Persson berättar 
om fibermöjligheter på landsbyggden.

”Lära med IT”.

Om ni har ni har några frågor mejla till   
kommunstyrelsen@ale.se. Senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Erik Karlsson, Thor Eliasson och Åke Niklasson.

HÅLANDA

Teman för kvällens möte:
Bredbandssamordnare Per Persson informe
rar om möjligheter att bygga ut fibernät för 
bredband.

Bibliotekarie Elinor Johnsson informerar om 
meröppet på biblioteket i Skepplanda.

Fika serveras under kvällen.

svaren på frågor från tidigare möten.

Om ni har ni har några frågor mejla till   
kommunstyrelsen@ale.se. Senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Boel Holgersson, Kerstin Grund och Wimar Sundéen.

BOHUS
  

(Observera ändrad lokal!) Ingång till aulan finns 
vid parkeringen som ligger mot Skårdalsvägen.

Teman för kvällens möte:
Star for Life – Bohusskolan informerar om sitt 
nya arbetssätt i skolan.

Trafikplanering – Representant från Ale 
kommun informerar om trafikplanering och 
säkerhet.

vecklingsmöten?

Svar på frågor – Svar från föregående möte.

Övriga frågor

Om ni har ni har några frågor mejla till   
kommunstyrelsen@ale.se. Senast en vecka 
innan mötet vill vi ha din fråga för att kunna 
garantera att den besvaras på mötet.

Varmt välkommen önskar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Digitala tisdagar i april 
på Ale bibliotek, Nödinge

ale.se. Om du vill ta med egen surfplatta eller smart
phone,  ta även med dina användaruppgifter för att 
hämta appar.

1 april kl. 14.00

om bra funktioner och appar 
till Ipad och Iphone APPLE.
8 april kl. 14.00
Visning av bibliotekets hem
sida och nedladdning av 

15 april kl. 14.00

bra funktioner och appar till surfplat
tor och smartphones ANDROID.
22 april kl. 14.00
Visning av egen nedladdning av talböcker på Legimus. 
Talböcker från Legimus får endast personer med läs

läsnedsättning eller om du vill veta mer om det så är du 
välkommen att anmäla dig!
29 april kl. 14.00

 
appar till Ipad och Iphone APPLE.

Mars

28
FREDAG

Nu när allting handlar om barn, vad ska 
man läsa själv då? Om man hinner?  
Och orkar? Lite blandade boktips.
kl 10.30, Ale bibliotek, Nödinge.
Fri entré men föranmälan till biblioteket.

Bäbismys – Boktips för föräldrar

April

3
TORSDAG

På begäran återkommer  
Lennart Thorstensson och kåserar från 

sin uppväxttid i samspel med publiken. kl. 18.00. 
Älvängens bibliotek Entré / fika 40 kr Arr. Bibliote-
kets vänner i norra Ale och  Ale kommun

Att växa upp  i Älvängen på 
50- och 60-talet

April

2–3
ONS/TORS

Onsdag 2/4 på Aroseniusskolan kl 18.00-20.00
Torsdag 3/4 på Ale gymnasium kl 18.00-20.00 
För Dig från årskurs 2 och uppåt!
Instrument, sång, bild och musikal. 

efter suzukimetoden. Kom och få information och prova! 
Frågor:  susanne.e.johansson@ale.se, tel 0303-33 05 90

Ale Kulturskola  
inbjuder till
”Prova-på-kvällar”

Mars

29
LÖRDAG

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

Äntligen tant!

På vårens författarfika kåserar hon kring det underbara 
livet som tant! Anna har skrivit och illustrerat två böcker 

illustrerad humorbok om hur det kan kännas att bli tant.
Samtidigt som den första boken kom ut startade Anna 
sin blogg på samma tema.
Nu, fyra år senare, bloggar hon fortfarande om tantliv 

Ale bibliotek, Nödinge  kl. 13.00 Inträde med fika 100 kr.  
Biljetter säljs från fredag 7 mars.

Internationella Parkinsondagen
Vi uppmärksammar detta den 10 april.  
Vikadamm, Vallmovägen 3, Älvängen. 
ca kl 17.00–20.00.  
Personer med Parkinsondiagnos och  
anhöriga är välkomna till 

Öppet hus från kl. 17.00 
På plats finns då, för information och frågor,  
arbetsterapeut, sjukgymnast, äldrepedagog,  
dietist och kanske några fler.

Kl. 18.00 - ca 19.30 
Föreläsning ”Parkinson – om diagnosen, orsak 
och verkan samt behandlingsalternativ” 

 
 

Kaffe o kaka, välkommen!

Frågor?  
Ring Ann-Marie Thunberg  
anhörigkonsulent

Du deltar väl i Earth hour, det världsomspännande 
arrangemanget för en mer hållbar framtid? Den 
29 mars är det dags igen för Ale kommun och 
många andra organisationer, företag och privat

i Ale kommer vi att släcka viss fasadbelysning och 
gatubelysning under själva Earth hour, kl 20.30-
21.30. Förra året släckte mer än varannan svensk 
ljuset tillsammans med hundratals miljoner över 

anmält dig till Earth hour på www.wwf.
se/earthhour? Då kan du kan hämta 
ett ljus på kommunens biblio

kan du göra det när du 
hämtar ljuset.

Dags för Earth hour
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NYCKELFÄRDIGA 
SOLCELLSPAKET
Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder komplett installerade solcellspaket innehållande:

  Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti och 26 års 
linjärprestandagaranti.

 Växelriktare med 5 års garanti.

 Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt elöverskott.

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

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

Summa inkl moms 
Summa med ROT 
Helkundsrabatt 
Summa ROT, rabatt

1,25 kW

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

3 kW

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

5,25 kW

118 900 kr 
106 503 kr 
-1 500 kr 

105 003 kr

7 kW

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

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

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

Glad Påsk!

ALE. Lärarnas engage-
mang och förtroende 
ska lägga grunden för 
en bättre skola i Ale.

En stark politisk enig-
het står bakom förslaget 
att involvera lärare och 
skolledare i arbetet med 
att hitta nya framgångs-
rika arbetssätt för Ales 
skolor.

– Jag tror tilliten är 
vår största utmaning, 
att vi litar på varandra 
och drar åt samma håll, 
först då kan vi vända 
den negativa trenden, 
säger kommunchef 
Björn Järbur.

Dagens verklighetsbeskriv-
ning av Ales skolor är ingen 
positiv läsning. Låg perso-
naltäthet, dåliga resultat i 
medarbetarundersökningen, 
svaga pedagogiska resultat 
och stora ekonomiska un-
derskott.

– Vi kan inte blunda läng-
re, inte heller gömma oss. 
Vi måste acceptera verklig-
heten som den är och utgå 
därifrån. Nu gäller det att 
blicka framåt, ta uppgiften 
på största allvar och enas 
om en gemensam färdlinje 
tillsammans med all skol-
personal, säger Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) och får med-
håll av oppositionsråd Paula 
Örn (S):

– Nu har båda sidor för-
sökt och vi kan konstatera att 
trots ett politiskt maktskif-
te har inte trenden för Ales 
skolor vänt. Ingen har hittills 
haft den magiska formeln.

I höstas kom Moderater-
na, Folkpartiet, Centerpar-
tiet och Kristdemokraterna 
överens med Socialdemo-

kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om att vara 
överens i skolfrågan. Inne-
hållet om vad överenskom-
melsen skulle innebära har 
dock varit okänd fram till i 
förra veckan.

Komplext
– Det är på många sätt en 
unik överenskommelse, men 
den visar hur allvarligt vi ser 
på situationen och hur viktig 
vi anser att skolan är. Den är 
för viktig för att bråka om, 
säger Utbildningsnämndens 
ordförande Elena Fridfeldt 
(C) och vice ordförande 
Dennis Ljunggren berättar 
att arbetet med att presen-
tera ett innehåll har pågått 
sedan i höstas.

– Det har varit en process 
och den har tagit tid. Skolans 
verklighet är komplex. Vi 
har alla en åsikt om skolan, 
men nu måste vi utgå från 
pedagogernas beskrivning. 
Tillsammans med lärare och 
skolledare är jag övertygad 
om att vi kommer att hitta 
rätt åtgärder och arbetsme-
toder för Ales skolor.

Kreativa arbetssätt
Under våren ska 125 lärare 
och 25 rektorer träffas vid 
tre tillfällen för att diskutera 
kreativa arbetssätt för att öka 
elevernas lust att lära sig. Ar-
betsgrupperna kommer att 
bestå av lärare från alla skolor 
och deltagarna väljs av lärar-
na gemensamt. Uppdraget 
blir att fokusera på lösningar 
för fem områden; hur goda 
pedagogiska exempel kan tas 
tillvara och föras vidare, hur 
skolan använder de digitala 
lärresurserna, hur den psy-
kosociala arbetsmiljön kan 
bli bättre och hur personal-
resurserna kan användas mer 
framgångsrikt samt hur skol-
arbetet kan utgå från en mer 
vetenskaplig grund.

– Metoden bygger på att 

individer som har stort för-
troende från kollegor på sin 
skola får förtroende att delta 
i arbetet. Dessa har sedan i 
uppgift att bolla tillbaka och 
diskutera förslag som kom-
mer upp med sina arbets-
kamrater. Kraften ligger på 
att engagera lärarna tillva-
rata deras idéer. Resurserna 
tas inte heller från skolans 
budget, utan det här föränd-
ringsarbetet fi nansieras på 
annat sätt, säger Björn Jär-
bur.

Åtgärdsförslag
I början av september ska 
förhoppningsvis ett doku-
ment med åtgärdsförslag 
vara klart. Vissa saker kom-
mer sannolikt att vara enkla-
re att lösa än andra. Att det 
kommer att krävas ett eko-
nomiskt tillskott är politiken 
redan införstådd med.

– Men det är inget vi spe-
kulerar i innan vi vet vad 
det är vi ska göra. Först ska 
vi hitta och enas om åtgär-
derna, sedan blir det upp 
till politiken att prioritera i 
vanlig ordning, säger Mikael 
Berglund.

Delar av underskottet är 
kommunledningen överens 
om har sin lösning i att se 
över hur dagens resurser an-
vänds.

– Kan vi till exempel kom-
ma till rätta med sjuktalen 
och nå en mer normal nivå 
innebär det en besparinig på 
närmare 10 miljoner kronor, 
säger Björn Järbur.

Leif Gardtman, rektor 
på Surteskolan, är nöjd med 
initiativet.

– Det här känns som ett 
omfattande och seriöst an-
slag. Jag tror det blir en styr-
ka när förslagen nu kommer 
från pedagogerna i klass-
rummen till politikerna i 
fullmäktige. Delaktigheten i 
skolans utveckling blir nu en 
helt annan.  

Lärarna – 
nyckeln till den
nya skolan i Ale

Kommunledningen i Ale har bestämt sig för att engagera lärare och skolledare i arbetet med att 
hitta nya pedagogiska lösningar för att förbättra resultatet i skolan. Utbildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfeldt (C) och vice ordförande Dennis Ljunggren (S) är överrens om att detta är rätt 
väg att gå.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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sin sida åberopar att Annika 
Teibl har agerat illojalt gent-
emot ridklubben.

Ekonomisk kris
Parterna har nu gjort upp i 
en förlikning där ridklubben 
döms att betala 135 000 kro-
nor för kränkning samt brott 
mot LAS. 

Enligt uppgifter till tid-
ningen TTELA befi nner sig 
klubben i ett kritiskt läge då 
revisorerna inte hittar något 
underlag för uppsägningen. 
Dessutom får LERK även 

anmärkningar på fl era punk-
ter angående ekonomin, 
bland annat saknas attestru-
tiner och de föreslår också 
bättre specifi kationer och 
följesedlar. Dessutom saknas 
6000 kronor i kassaredovis-

ningen från och med mars 
månad 2013. Totalt redovi-
sar klubben ett underskott 
på 375 000 kronor. 

JOHANNA ROOS 
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MAGNUS RYDEVING FRÅN SPELNYKTER FÖRELÄSER OM

DATOR- OCH
SPELBEROENDE
ONSDAG 2 APRIL KL 18:30
TEATERN ALE GYMNASIUM
FÖRELÄSNINGEN ÄR GRATIS OCH VI BJUDER PÅ FIKA

BOHUS. Inte ett inbrott 
på 50 år.

Plötsligt tre gånger på 
en månad.

– Verkligheten har 
kommit ikapp oss, säger 
Peter Lindqvist.
Han arrenderar tillsammans 
med sin bror en tomt i Skår-
dal, någon kilometer från 
Surtesjön. Det har familjen 
Lindqvist gjort sedan 1963. 
På tomten fi nns två mindre 
stugor. Inte någon gång har 
de drabbats av skadegörelse 
eller inbrott, men det var 
fram till nu.

– Plötsligt fi ck vi tre in-
brott på en månad. Första 
gången stal de en tv och en 
dvd-spelare. De andra två 
gånger har de bara förstört 
och det verkar mest som att 
de har sökt skydd för väder 
och vind, säger Peter Lind-
qvist som egentligen bor i 
Nödinge.

Trots fl era kontakter med 
polisen har ordningsmakten 
inte visat något intresse.

– De hänvisar till försäk-
ringsbolaget och det känns 
lite konstigt. Det känns väl-
digt otryggt att polisen inte 
ens vill komma hit i efter-

hand och säkerställa vad som 
hänt, menar Lindqvist som 
dock brukar vistas i stugan 
själv under sommarhalvåret.

– Så snart blir det lugnt 
igen. Eftersom det inte är 
några året runt boende i 
området är det inte konstigt 
att ovälkomna gäster tar sig 
hit. Nu är snart alla tillbaka 
i stugorna och då hoppas jag 
slippa besök.

Oasen i Skårdal ägs av Ale 
kommun som arrenderar ut 
tomterna som ligger i anslut-
ning till skytteföreningarnas 
verksamhetsområde.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Peter Lindqvist är besviken på att polisen inte har visat något intresse för inbrotten i sommarstu-
gorna i Skårdal.

Tre inbrott på en månad
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LILLA EDET. För ett år 
sedan fi ck Annika Teibl 
oväntat sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb, då hon bland 
annat anklagades för 
stöld.

Nu har hon fått 135 
000 kronor i allmänt 
skadestånd av LERK.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef på Lilla 

Edets ridklubb fi ck hon den 
10 mars förra året beskedet 
att klubben sparkar henne. 

Styrelsen grundade av-
skedet på stöld och konkur-
rerande verksamhet, någon 
som Annika Teibl ställde sig 
helt främmande till. 

Någon polisanmälan från 
klubben har aldrig upprät-
tats.

Många medlemmar visa-
de sitt stöd för den populära 
ridskolechefen, bland annat 
skapades en Facebook-sida 

där man propagerade för att 
hon skulle få stanna. 

Avskedet ledde till en 
rättslig tvist mellan parter-
na. Ridskolechefen yrkade 
på ett allmänt skadestånd för 
kränkning på 125 000 kro-
nor, brott mot LAS, lagen 
om anställningsskydd med 
10 000 kronor samt ett eko-
nomiskt skadestånd på 474 
720 kronor. Som grund för 
yrkandet har hon angivit att 
det saknas saklig grund för 
avskedandet. Ridklubben å 

Sparkad ridskolechef 
får skadestånd KATTLEBERG. För två 

veckor sedan fi ck An-
nika Teibl sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb.

Kampen för upprät-
telse fortsätter sam-
tidigt som hon nu går 
samman med Lena 
Karlsson och startar 
ridskola på K-ridcenter.

– Att få Annika som affärs-
partner kom som en skänk 
från ovan, ett drömscenario 
helt enkelt, säger Lena Karls-
son, som driver K-ridcenter i 
Kattleberg.

Hon hade länge letat efter 
rätt person att dela ridverk-
samheten på Hamngården 
med och redan i onsdags höll 
Annika Teibl sin första lek-
tion på anläggningen.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef för Lilla 
Edets ridklubb – LERK fick 
hon för två veckor sedan 
beskedet att styrelsen avske-
dar henne. Beslutet har 
enligt styrelsen välgrundade 
orsaker, men själv förstår hon 
inte vad hon gjort fel.

– Jag anklagas för att ha 
stulit spån och havre, men 

jag har aldrig stulit något 
och har en helt korrekt och 
styrkt förklaring till det hela. 
Som ytterligare en anledning 
menar de att jag har bedrivit 
konkurrerande verksamhet. 
Jag har hållit träningar utan-
för LERK eftersom jag bara 
varit anställd på 80 procent, 
men det har varit med styrel-
sens godkännande. Jag har 
dessutom inte fått någon var-
ning alls och ingen har sagt 
något överhuvudtaget.

Styrelseordförande Anna 
Stewart kunde i förra veckan 
inte närmare kommentera 
anklagelserna och har nu inte 
gått att nå. 

Ingen polisanmälan
Till Ttela den 12 mars sa 
hon att ingen polisanmä-
lan gjorts. Hon säger också 
att styrelsen inte såg någon 
annan möjlighet än att 
avskeda ridskolechefen.

Förra måndagen hölls 
ett informationsmöte för 
LERK:s medlemmar, men 
enligt en källa till Alekuriren 
lämnades många frågor obe-
svarade. 

– Det var tråkigt att de 
bara gav styrelsens version 
och Annika själv fick inte 

komma till tals. Det kändes 
väldigt luddigt och oklart, 
bland annat fick vi ingen 
klarhet i vad stöldanklagel-
serna grundade sig i. De 
berättade också att ingen 
polisanmälan gjorts och hon 
har inte fått någon varning. 
Man har letat efter orsa-
ker för att kunna bli av med 
henne och det känns som 
att man griper halmstrån ur 
luften, säger uppgiftslämna-
ren med god insyn i affären. 

Annika Teibl är besviken 
över styrelsens agerande, 
men samtidigt tacksam för 
stödet från medlemmarna. 
Med hjälp av en advokat 
kommer hon nu att driva 
fallet rättsligt och hoppas på 
att få upprättelse. 

Nu ser hon fram emot 
samarbetet med Lena Karls-
son på K-ridcenter och när-
mast planerar de en öppet-
hus-dag på långfredagen den 
29 mars.

– Det kommer att bli lite 
prova-på-ridning i dressyr 
eller hoppning och rund-
vandring på anläggningen, 
säger Lena.

– Annika Teibl går in i samarbete på K-ridcenter

Börjar om på ny kula

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Affärspartners. Annika Teibl (t.v.) blev för två veckor sedan avskedad från sitt uppdrag som 
ridskolechef för Lilla Edets ridklubb. Samtidigt som hon kämpar för upprättelse går hon 
vidare och startar ridskola i samarbete med Lena Karlsson på K-ridcenter. 
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MAGNUS RYDEVING FRÅN SPELNYKTER FÖRELÄSER OM

DATOR- OCH
SPELBEROENDE
ONSDAG 2 APRIL KL 18:30
TEATERN ALE GYMNASIUM
FÖRELÄSNINGEN ÄR GRATIS OCH VI BJUDER PÅ FIKA

BOHUS. Inte ett inbrott 
på 50 år.

Plötsligt tre gånger på 
en månad.

– Verkligheten har 
kommit ikapp oss, säger 
Peter Lindqvist.
Han arrenderar tillsammans 
med sin bror en tomt i Skår-
dal, någon kilometer från 
Surtesjön. Det har familjen 
Lindqvist gjort sedan 1963. 
På tomten fi nns två mindre 
stugor. Inte någon gång har 
de drabbats av skadegörelse 
eller inbrott, men det var 
fram till nu.

– Plötsligt fi ck vi tre in-
brott på en månad. Första 
gången stal de en tv och en 
dvd-spelare. De andra två 
gånger har de bara förstört 
och det verkar mest som att 
de har sökt skydd för väder 
och vind, säger Peter Lind-
qvist som egentligen bor i 
Nödinge.

Trots fl era kontakter med 
polisen har ordningsmakten 
inte visat något intresse.

– De hänvisar till försäk-
ringsbolaget och det känns 
lite konstigt. Det känns väl-
digt otryggt att polisen inte 
ens vill komma hit i efter-

hand och säkerställa vad som 
hänt, menar Lindqvist som 
dock brukar vistas i stugan 
själv under sommarhalvåret.

– Så snart blir det lugnt 
igen. Eftersom det inte är 
några året runt boende i 
området är det inte konstigt 
att ovälkomna gäster tar sig 
hit. Nu är snart alla tillbaka 
i stugorna och då hoppas jag 
slippa besök.

Oasen i Skårdal ägs av Ale 
kommun som arrenderar ut 
tomterna som ligger i anslut-
ning till skytteföreningarnas 
verksamhetsområde.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Peter Lindqvist är besviken på att polisen inte har visat något intresse för inbrotten i sommarstu-
gorna i Skårdal.

Tre inbrott på en månad
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ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

MR  JohanssonsRESTAURANG

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

MÅN-FRE KL 11.00-15.00

DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

LILLA EDET. För ett år 
sedan fi ck Annika Teibl 
oväntat sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb, då hon bland 
annat anklagades för 
stöld.

Nu har hon fått 135 
000 kronor i allmänt 
skadestånd av LERK.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef på Lilla 

Edets ridklubb fi ck hon den 
10 mars förra året beskedet 
att klubben sparkar henne. 

Styrelsen grundade av-
skedet på stöld och konkur-
rerande verksamhet, någon 
som Annika Teibl ställde sig 
helt främmande till. 

Någon polisanmälan från 
klubben har aldrig upprät-
tats.

Många medlemmar visa-
de sitt stöd för den populära 
ridskolechefen, bland annat 
skapades en Facebook-sida 

där man propagerade för att 
hon skulle få stanna. 

Avskedet ledde till en 
rättslig tvist mellan parter-
na. Ridskolechefen yrkade 
på ett allmänt skadestånd för 
kränkning på 125 000 kro-
nor, brott mot LAS, lagen 
om anställningsskydd med 
10 000 kronor samt ett eko-
nomiskt skadestånd på 474 
720 kronor. Som grund för 
yrkandet har hon angivit att 
det saknas saklig grund för 
avskedandet. Ridklubben å 

Sparkad ridskolechef 
får skadestånd KATTLEBERG. För två 

veckor sedan fi ck An-
nika Teibl sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb.

Kampen för upprät-
telse fortsätter sam-
tidigt som hon nu går 
samman med Lena 
Karlsson och startar 
ridskola på K-ridcenter.

– Att få Annika som affärs-
partner kom som en skänk 
från ovan, ett drömscenario 
helt enkelt, säger Lena Karls-
son, som driver K-ridcenter i 
Kattleberg.

Hon hade länge letat efter 
rätt person att dela ridverk-
samheten på Hamngården 
med och redan i onsdags höll 
Annika Teibl sin första lek-
tion på anläggningen.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef för Lilla 
Edets ridklubb – LERK fick 
hon för två veckor sedan 
beskedet att styrelsen avske-
dar henne. Beslutet har 
enligt styrelsen välgrundade 
orsaker, men själv förstår hon 
inte vad hon gjort fel.

– Jag anklagas för att ha 
stulit spån och havre, men 

jag har aldrig stulit något 
och har en helt korrekt och 
styrkt förklaring till det hela. 
Som ytterligare en anledning 
menar de att jag har bedrivit 
konkurrerande verksamhet. 
Jag har hållit träningar utan-
för LERK eftersom jag bara 
varit anställd på 80 procent, 
men det har varit med styrel-
sens godkännande. Jag har 
dessutom inte fått någon var-
ning alls och ingen har sagt 
något överhuvudtaget.

Styrelseordförande Anna 
Stewart kunde i förra veckan 
inte närmare kommentera 
anklagelserna och har nu inte 
gått att nå. 

Ingen polisanmälan
Till Ttela den 12 mars sa 
hon att ingen polisanmä-
lan gjorts. Hon säger också 
att styrelsen inte såg någon 
annan möjlighet än att 
avskeda ridskolechefen.

Förra måndagen hölls 
ett informationsmöte för 
LERK:s medlemmar, men 
enligt en källa till Alekuriren 
lämnades många frågor obe-
svarade. 

– Det var tråkigt att de 
bara gav styrelsens version 
och Annika själv fick inte 

komma till tals. Det kändes 
väldigt luddigt och oklart, 
bland annat fick vi ingen 
klarhet i vad stöldanklagel-
serna grundade sig i. De 
berättade också att ingen 
polisanmälan gjorts och hon 
har inte fått någon varning. 
Man har letat efter orsa-
ker för att kunna bli av med 
henne och det känns som 
att man griper halmstrån ur 
luften, säger uppgiftslämna-
ren med god insyn i affären. 

Annika Teibl är besviken 
över styrelsens agerande, 
men samtidigt tacksam för 
stödet från medlemmarna. 
Med hjälp av en advokat 
kommer hon nu att driva 
fallet rättsligt och hoppas på 
att få upprättelse. 

Nu ser hon fram emot 
samarbetet med Lena Karls-
son på K-ridcenter och när-
mast planerar de en öppet-
hus-dag på långfredagen den 
29 mars.

– Det kommer att bli lite 
prova-på-ridning i dressyr 
eller hoppning och rund-
vandring på anläggningen, 
säger Lena.

– Annika Teibl går in i samarbete på K-ridcenter

Börjar om på ny kula

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Affärspartners. Annika Teibl (t.v.) blev för två veckor sedan avskedad från sitt uppdrag som 
ridskolechef för Lilla Edets ridklubb. Samtidigt som hon kämpar för upprättelse går hon 
vidare och startar ridskola i samarbete med Lena Karlsson på K-ridcenter. 

Ö Ö
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ALE. Nu på lördag den 
29 mars hålls världens 
största miljömanifest-
ation Earth Hour, då 
hundratals miljoner 
människor världen över 
släcker ljuset under en 
timme. 

I Ale pågår under hela 
veckan olika aktiviteter 
i syfte att uppmärksam-
ma arbete med klimat-
frågor.

Mellan klockan 20.30 och 
21.30 lördagen den 29 
mars blir världen mörklagd, 
men Earth Hour handlar 
om mycket mer än att bara 
släcka en lampa. Det är en 
miljömanifestation och en 
politisk symbolhandling som 
skickar en signal till makt-
havarna om att ta klimatför-
ändringarna på allvar. 

Årets teman är: Bilen, bif-
fen, bostad och börsen. 

Det är också dessa fokus-
områden från Världsnatur-
fonden som Ale kommun 
tagit fasta på i arbetet för en 
bättre miljö.

– Earth Hour är ett bra 
tillfälle att uppmärksamma 
vad som görs i Ale kommun 
för ett hållbart samhälle. Det 
är ett arbete som pågår hela 

tiden, säger Karin Dickens, 
kommunikationsstrateg.

Att uppmuntra cykling är 
något som man under det 
senaste året jobbat mycket 
med i kommunen, inte minst 
genom GR-projektet Test-
cyklisterna som pågår för 
fullt. 

Den 5 april kommer det 
att hållas en cykeldag på Ale 
Torg där det erbjuds gratis 
cykelservice, uppvisning och 

möjlighet att testa på el- och 
vikcykel. 

Caroline Rundlöf, ener-
gi- och klimatrådgivare kan 
även avslöja att en överrask-
ning väntar alecyklisterna 
under våren. 

– Jag säger inte när, men 
nu under våren kommer vi 
att stå och dela ut belöning-
spåsar till alla cyklister vid 
pendelstationerna. 

Vegetarisk mat
Måndag till torsdag denna 
vecka kommer hon att hålla 

energi- och klimatrådgiv-
ning på biblioteken runt om 
i kommunen.

– Det kan handla om allt 
från frågor om uppvärm-
ningssystem till val av glöd-
lampor i syfte att minska en-
ergiförbrukningen. 

Våra matvanor spelar en 
stor roll för klimatföränd-

ringarna och att den stora 
konsumtionen av kött har en 
negativ inverkan på miljön 
är knappast en nyhet. I de 
kommunala köken runt om i 
Ale kommer man därför att 
under veckan slå ett slag för 
maten från växtriket.

– Det handlar om att 
”pimpa upp” den vegetariska 

maten och lyfta det alterna-
tivet. Även Coop i Älvängen 
kommer att lyfta det vegeta-
riska köket och det betyder 
mycket att näringslivet ock-
så är med på noterna, säger 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollektiv-
trafiken och Karin Dickens 
tillägger:

– Kommunen ska inte 
stå med pekpinnar utan det 
handlar om att ändra synsätt 
och få folk att bli medvetna. 
Det som är så roligt med 
arbetet inför Earth Hour är 
att man får en chans att upp-
muntra det som är bra. 

JOHANNA ROOS
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Ett slag för cykeln. Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare, Annika Friberg, ansvarig för planeringen av kollektivtrafiken i Ale 
och Karin Dickens, kommunikationsstrateg vill visa att Earth Hour innebär mycket mer än att bara släcka en timme, det är en viktig 
manifestation för miljön. 

– Arbetet med klimatfrågor 
uppmärksammas i Ale

Släck för en ljusare framtid

Kommunen ska 
inte stå med 
pekpinnar utan 
det handlar om 

att ändra synsätt och få 
folk att bli medvetna. 
KARIN DICKENS

BRF SKOGSLYCKAN 
KRONOGÅRDEN I ÄLVÄNGEN

ETT STORT LIV I MINDRE SKALA

Nybyggda villor 
från 1.975.000:-
Bo bekvämt i nybyggt! Vi bygger 28 
moderna villor i det nya bostads-
omådet Kronogården i Älvängen.

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

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

Visning
     30 mars!

Säljstart: Söndag 30/3 kl. 13-14
Adress: Visningsbod i Kronogården
Storlek: 101 m2 och 120 m2

Fast pris: Från 1 975 000 kr 
Avgift/mån: Från 4 850 kr
Prel. inflyttning: Hösten 2015
Kontakt: 0702-33 32 33
fredrik.hellberg@lansforsakringar.se
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 18 mars
Brand
I Lilla Edet brinner ett fri-
stående garage av okänd 
anledning. Inga kända per-
sonskador. 

En person gör sig skyldig 
till brott mot knivlagen och 
olaga hot. En av polisen 
känd gärningsman som 
vistas i Ale gymnasium bär 
kniv och hotar en person 
till livet.

Bostadsinbrott i Starrkärr. 
Smycken tillgrips.

Onsdag 19 mars
Villainbrott
Villainbrott på Göteborgsvä-
gen i Surte. Tjuvarna tar sig 
in via ett fönster. Kontanter 
tillgrips.

Det brinner i en tidnings-
container i Surte. Räddnings-
tjänsten rycker ut.

Inbrott i en kontorslokal i 
Surte. Det är oklart vad som 
tillgripits. Spaningstips finns 
i ärendet.

Torsdag 20 mars
Grov misshandel
En 45-årig man från Surte 
blir i Nödinge utsatt för en 
grov misshandel. De miss-
tänkta gärningsmännen slår 
och sparkar målsägande 
samt kräver honom på 
pengar.

Fredag 21 mars
Mopedolycka
På Göteborgsvägen i 
Älvängen kolliderar två 
mopeder. Olyckan inträffar 
i höjd med Vallmovägen. En 
tjej som var passagerare på 
en av mopederna förs till 
Östra sjukhuset med oklara 
skador.

FO
TO

: C
H

R
IS

TE
R

 G
R

Ä
N

D
E
V

IK

Två personbilar kolliderade på 
Jordfallsbron i Bohus strax efter 
klockan åtta på torsdagsmor-
gonen. Det blev stopp i trafi-
ken på bron på grund av olyckan 
och tidigare trafikomläggning. En 
person avfördes med ambulans 
till Kungälvs sjukhus med okända 
personskador. Bärgare fick tillkal-
las. Text: Jonas Andersson 

Klockan 19.28 på ons-
dagskvällen fick rädd-
ningstjänsten och am-
bulans larm om en 
trafikolycka på Ale 
Torg. En personbil 
hade kolliderat med 
en lyktstolpe. Föraren 
räddades ut ur bilen 
genom bakluckan. Fö-
raren var en äldre 
kvinna som fördes till 
sjukhus med okända 
skador.

Text: Jonas Andersson

Kollision på 
Jordfallsbron

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

KOMMANDE BOSTÄDER

Älvängen Svalörtsvägen - barnvänligt

Nol Egnahemsvägen - billigt boende

Surte BR Granbäcksvägen - rymlig 4:a

Ring och anmäl intresse!

i samarbete med 

ACCEPTERAT PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 403 kvm .
EP 55 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Båtsmansvägen 5. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ÄLVÄNGEN 7 rok, 181 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 500 000 kr/bud. TOMT ca:1200
kvm. VISAS Ring för tidsbokning. ALEBUTIKEN
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

HÅLANDA Tomt- Lantligt Läge
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ACCEPTERAT PRIS 1 550 000 kr/bud. TOMT 718 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Skyttelvägen 9a. ALE
Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALAFORS 5 rok, 90 + 57 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 3 176 kr/
månad. EP 143 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Byvägen 14. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 2 rok, 54 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 743 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Alkalievägen 7C. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

BOHUS 3 rok, 65 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 697 kr/
månad. EP 143 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Granhäcksv. 5 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 4 rok, 81,4 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 1 571 kr/
månad. EP 221 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Idrottsvägen 10 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 1 rok, 27 kvm
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Lars-Erik Eriksson , Daniel Eriksson, Monica Carlsson, Marie Engström, Niclas Hylander, Sandra Andersson, Nadia Largo Westin, Danijela Todorovic

Välkommen att kontakta oss! Alebutiken, Ale Torg , -  .

VILLOR ALE TOMTER ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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Två personbilar kolliderade på 
Jordfallsbron i Bohus strax efter 
klockan åtta på torsdagsmor-
gonen. Det blev stopp i trafi-
ken på bron på grund av olyckan 
och tidigare trafikomläggning. En 
person avfördes med ambulans 
till Kungälvs sjukhus med okända 
personskador. Bärgare fick tillkal-
las. Text: Jonas Andersson 

Klockan 19.28 på ons-
dagskvällen fick rädd-
ningstjänsten och am-
bulans larm om en 
trafikolycka på Ale 
Torg. En personbil 
hade kolliderat med 
en lyktstolpe. Föraren 
räddades ut ur bilen 
genom bakluckan. Fö-
raren var en äldre 
kvinna som fördes till 
sjukhus med okända 
skador.

Text: Jonas Andersson

Kollision på 
Jordfallsbron

Kolliderade med lyktstolpe
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Granhäcksv. 5 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 4 rok, 81,4 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 1 571 kr/
månad. EP 221 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Idrottsvägen 10 b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

SURTE 1 rok, 27 kvm
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2

Lars-Erik Eriksson , Daniel Eriksson, Monica Carlsson, Marie Engström, Niclas Hylander, Sandra Andersson, Nadia Largo Westin, Danijela Todorovic

Välkommen att kontakta oss! Alebutiken, Ale Torg , -  .

VILLOR ALE TOMTER ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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SURTE. Under 2013 
skänkte svenskarna 
rekordmycket pengar 
via tioårsjubilerande 
Biståndsknappen hos 
Coop.

I år kommer Ale på 
plats 107 på listan över 
vilka kommuninvånare 
som skänker mest av 
panten.

– Det är oerhört 
glädjande att aleborna 
väljer att panta sina 
burkar och fl askor i den 
utsträckning som de gör. 
Det är bra för miljön. 
Att så många dessut-
om väljer att trycka på 
Biståndsknappen är ett 
extra plus, säger Sari 
Laesker, butikschef på 
Coop Surte.

I Ale skänks 1,76 kronor 
av varje pantad hundralapp 
till bistånd. Det placerar 
kommunen på plats 107 
i Sverige. Tillsammans 
skänkte kommuninvånarna 
pant till ett värde av 5 403 
kronor. Det motsvarar 271 
nya träd i Afrika där Vi-sko-
gen arbetar.

– Vi vill rikta ett varmt 
tack till alla som trycker på 
Biståndsknappen i Ale. För 
bara tjugo pantade kronor 
kan en bonde i Afrika plan-

tera ett nytt träd. Det ger 
en bättre miljö, inkomster, 
pengar till barnens skola, 
och skydd mot klimatför-
ändringarnas effekter, säger 
Katarina Andersson, in-
samlingschef på Vi-skogen.

Mest generösa med pan-
ten i Sverige är invånarna 
i Vaxholms kommun – här 
skänks närmare sju kronor av 
varje pantad hundralapp till 
bistånd. På andra plats kom-
mer de fem senaste årens etta 
Lidingö och därefter Vadste-
na. Bästa län är Stockholm, 
följt av Uppsala och Jönkö-
ping. Topplistor nedan.

Tillsammans med andra 
givmilda kunder runt om i 
landet bidrog invånarna i Ale 
till nytt rekord för Bistånds-
knappen – som fyller tio år 
i år. Under 2013 skänktes 

totalt åtta miljoner kronor. 
Det är 100 000 kronor mer 
än året före och den högsta 
noteringen sedan knappen 
introducerades 2004.

– Det är enormt glädjande 
att så många trycker på Bi-
ståndsknappen. Förra årets 
pantpengar motsvarar 400 

000 nya träd i Afrika, räk-
nar vi från starten rör det sig 
om nära tre miljoner träd. 
Planterade i rad skulle det 
räcka hela vägen från Ale till 
Kenya, säger Katarina An-
dersson, insamlingschef på 
Vi-skogen.

JONAS ANDERSSON

Sari Laesker, butikschef på Coop Surte.

Rekordmycket pant till bistånd

BISTÅNDSKNAPPEN

Sedan starten har kunderna 
som trycker på Bistånds-
knappen skänkt 58,9 miljoner 
kronor till Vi-skogen och We 
Effect (före detta Kooperation 
Utan Gränser), som delar 
lika på pengarna. Beloppet 
motsvarar 2 945 000 nya 
träd eller stöd till drygt 30 
000 familjer i östra Afrika där 
Vi-skogen arbetar.

Biståndsknappen fi nns i 
585 Coop-butiker över hela 
landet. Senaste tillskottet är 
på Gotland som fi ck sin första 
Biståndsknapp i november 
2013.
För tjugo pantade kronor kan 
en bonde i Afrika plantera ett 
nytt träd, som ger en bättre 
miljö, inkomster och pengar 
över till barnens skola.

Under cirka ett års 
tid har vi arbetat med att 
tydliggöra och stärka barns 
empati genom, värdegrund, 
matematik, språk, natur, 
teknik och skapande med 
hjälp av sagan om ”vän-
nerna i kungaskogen” med 
tillhörande handdockor 
och musik. Genom året har 
vi följ de olika karaktärer 
ekorre, igelkott, kanin, räv, 
älg, skata och papegoja. I 
varje djurs medverkan har 
vi fått möta olika budskap 
som lett till refl ektioner, 
tankar, och lösningar. Det är 
viktigt att vara snälla emot 
varandra och inte lämna nå-
gon utanför, hur vi bemöter 
varandra, samarbete och 
delaktighet. 

När vi var klara med 
första boken och vännernas 
kompiskoja så var barnen 
sugna att göra en egen 
kompiskoja på avdelningen. 
De fi ck rita ritningar och 
förklara hur de ville ha den, 
vad som behövdes, vilket 

material, vilka verktyg och 
hur stor den skulle vara. Vi 
fi ck brädor, spik och färg av 
föräldrar, men också ett tack 
till Beijer i Älvängen som vi 
fi ck stor hjälp av. Vi har nu 
tillsammans mätt, sågat, spi-
kat, skruvat, målat, sytt gar-
diner och gjort en fl agga till 
kojan och den står nu klar 
Vi har haft invigning med 
musik, hissa fl aggan, klippa 
bandet och äta popcorn. 

Genom demokratiskt 
röstande med hjälp av deras 
personliga dockor gjorde 
vi tydliga stapeldiagram 
inför varje moment där det 
valdes, färg, tyg och vilka 
grupper som barnen delades 
i. Det blir en tydlig över-
blick för varje barns del i en 
undersökning, med många 
matematiska begrepp och 
språkförståelse. 

Nu väntas mycket rol-
lekar, samspel och fantasi i 
den populära kojan som de 
är mycket stolta över. 

Barn och pedagoger på avdelning Mattisborgen på Storgårdens 
förskola.

Mattisborgens kompiskoja FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

– Alebor pantade 
ihop 271 nya träd
i Afrika

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

förord och övrig familjejuridik

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

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Stor och fräsch 3:a i bra 
förening!

Pris 960.000:- som utgångspris.
Visas 30/3 och 2/4.
Solstrålegatan 22. 

Läns- 

mansgå
rden

Unikt radhus i toppskick!

Kärrvvägen 2. 

Nol

Gedigen 70-talsvilla med  
två garage

 

Visas 30/3

Skepplan
da

Charmigt hus med gott om 
plats! 

Pris 2.290.000:- som utgångspris.

Brobacken 6. 

Alafo
rs



der de kunder som kommer 
hit, men som egentligen ska 
till Alafors. En del tar näm-
ligen fel. Det är ömsesidigt 

och vi har en bra relation. 
Det fi nns utrymme för båda 
klinikerna, avslutar Mikael 
Svedberg.
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BÖNOR!

NÖDINGE. Ale Djurklinik 
expanderar.

Hästavdelningen har 
haft en mycket positiv 
utveckling och det har 
skett en utökning både 
lokal- och personalmäs-
sigt.

– Under 2014-15 
planerar vi att fortsätta 
vår utbyggnad för att 
äntligen komplettera 
smådjurskliniken med 
ny operationsavdelning 
och foderbutik, säger 
Lotta Månsby.

Ale Djurklinik etablerade sig 
i Nödinge 1991. 1994 blev 
det mottagning för såväl häst 
som smådjur. Tre år senare 
brann klinikbyggnaden ner 
och 1998 var den nuvarande 
byggnaden färdigställd. Den 
innehåller poliklinikrum, 
operation och ultraljud/
röntgen för smådjur samt 
poliklinikrum och röntgen 
för häst. 2001 komplettera-
des fastigheten med opera-
tion och ett stationärstall för 
häst, 2011 med ridhus.

– 2004 ville vi utvidga så-
väl häst som smådjur med en 
nybyggnation, men bygglo-
vet överklagades upp till re-
geringsrätten och det tog sju 
år innan bygglovet var klart. 
Vår smådjurspersonal som 
ville utveckla verksamheten 
valde att hoppa av och delta i 
nystarten av AleVeterinären. 
Veterinär Erika Rask drev 
smådjursavdelningen i egen 
regi från 2010, men från 
och med i fjol är den åter i 

Ale Djurkliniks regi, berättar 
Lotta Månsby.

– Tillströmningen av 
smådjurspatienter har varit 
mycket god under legitime-
rade djursjukskötare Karin 
Palmqvists ledning. Vi har 
återknutit kontakten med 
smådjursspecialisterna Jan 
Arosenius (hud/medicin) 
och Freddy Wegelius (ki-
rurgi) samt de erfarna små-
djursveterinärerna Kristina 
Ghosal och Liza Bidner.

Stor kompetens
Ale Djurklinik har idag 18 
anställda personer (veterinä-
rer, djursjukskötare, djurvår-
dare och reception) samt yt-
terligare sju veterinärer och 
fyra hovslagare som arbetar 
på konsultbasis.

– När det gäller häst så 
fungerar hela Västsveri-
ge och Sydnorge som vårt 
upptagningsområde. ATG:s 
hästklinik i Åby lades ner vid 
årsskiftet och det har inne-

burit mer arbete för oss, för-
klarar Mikael Svedberg.

– Vi har utvecklat stor 
kompetens avseende akuta 
sjukdomstillstånd på häst. 
Tyngdpunkten på vår klinik 
ligger annars på undersök-
ning av halta hästar och hov-
sjukdomar. Vi har köpt ny 
röntgen vilket innebär en in-
vestering på cirka en miljon 
kronor. I röntgen genomgår 
hästarna fullständig hals-, 
rygg- och bäckenundersök-
ningar. Vi har också ambu-
lerande veterinärer som åker 
runt i en mobil ”miniklinik” 
utrustad med bland annat 
röntgen och ultraljud, säger 
Svedberg och tillägger att 
Ale Djurklinik utför opera-
tioner med avancerad artro-
skopi på häst sedan 13 år.

– Eftersom många hästä-
gare har smådjur tar vi hand 
om dem också. Vi har själva 
30 år i branschen, är djurä-
gare, och kan sätta oss in i 
kundens situation. Många 

smådjurskliniker har på se-
nare tid blivit uppköpta av 
riskkapitalbolag. Eftersom 
prissättningen har skjutit 
i höjden på dessa kliniker 
ökar efterfrågan hos oss. 
Det handlar inte om att vi 
dumpar priserna, däremot 
försöker vi anpassa behand-
lingarna efter djurägarens 
ekonomiska förmåga och 
djurens behov, säger Mikael 
Svedberg.

Familjärt
Lotta Månsby lyfter fram en 
annan viktig aspekt i sam-
manhanget.

– Till skillnad från de sto-
ra kedjorna så blir det mer 
personligt och familjärt på 
ett sådant här ställe. Kunder-
na lär känna oss, det är sam-
ma personal som de träffar 
när de återvänder hit.

Har ni något samarbete 
med AleVeterinären?

– Inte mer än att vi vägle-

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Verksamheten i Nödinge växer

Personlig klinik för 
stora och små djur

Kristina Ghosal och Karin Palmqvist på smådjursavdelningen tar 
hand om hunden Chili. Mikael och Lotta Månsby är grundare och ägare till Ale Djurklinik i Nödinge.

ÄLVÄNGEN. Återhämt-
ningen för svensk eko-
nomi går långsamt och 
lågkonjunkturen för 
framför allt exportind-
ustrin biter sig fast.

Det har fått konse-
kvenser för Brogren 
Industries i Älvängen.

Tio tjänstemän 
har nyligen varslats 
om uppsägning och 
personalstyrkan som 
var över 100 anställda 
kommer snart vara 
nere i 60.

Slutet på 2013 blev inte 
vad företagsledningen på 
Brogren Industries hopp-
ats på. En kraftigt minskad 
orderingång och en prog-
nos för ett ännu tuffare 
2014 har fått företaget att 
vidta åtgärder. Alla kostna-
der ses över och personal-
styrkan anpassas till mark-
nadsläget.

– Osäkerheten är stor 
just nu. Beslutstiderna är 

väldigt korta, men våra 
första prognoser för 2015 
visar på en trolig ökning 
och vår självklara målsätt-
ning är att nå upp till tidi-
gare volymer inom en snar 
framtid, säger vd Börje An-
dermård.

Brogren Industries le-
vererar komponenter till 
framför allt energifram-
ställning med hjälp av 
gasturbiner. Nedgången i 
världsekonomin medför-
de minskade investeringar 
inom detta område. Sam-
tidigt har företaget certi-
fi erat sig och blivit en av 
få svenska leverantörer till 
fl ygindustrin. Detta af-
färsområde har en enorm 
potential när framtidens 
fl ygmotorer ska tillverkas.

– Det ser ut att ta rejäl 
fart 2015 och det gäller att 
hitta en stabilitet fram till 
dess, säger Andermård.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Brogren Industries är hårt drabbat av lågkonjunkturen och per-
sonalstyrkan har gått från 100 till 60.

Brogren Industries 
tvingas banta
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Cecilia o Helen

Göteborgsvägen 80, Älvängen, Tel 0303-746674 
månd- fred 10-18 lörd 10-14 www.alvangensgarn.se

20% 
rabatt 
på alla Gardiner 
och Gardinkappor  
t.o.m. 19 april.  

Nya Mönsterkataloger 
från Drops 10:-

NYA VÅRGARDINER

VÅRNYTT 

ÄVEN BLAND 

VÅRA  

GARNER!

MÅNGA  

NYHETER!
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lansforsakringar.se

MISSADE DU DIN  
SAMBOS FÖDELSEDAG?

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

oturskollen.se och göra vårt test.

lansforsakringar.se

SKEPPLANDA. Från hotell- och restau-
rangbranschen i Stockholm till en egen 
nagelsalong i Skepplanda. 

Nagelterapeuten Anette Andersson 
vågade byta bana och driver sedan två 
år tillbaka Happy Nails and Beauty.

Snart blomstrar det i rabatterna och liksom 
vårblommorna går nagellacken i Anette An-
derssons studio Happy Nails and Beauty i 
regnbågens alla färger. 

Salongen driver hon i ett litet hus på fa-
miljens tomt i Skepplanda och snart planerar 
hon att även ta garaget i anspråk. 

Även om manikyrtrenden stagnerat en 
aning på senare år har hon att göra. 

Hon har noterat en liten tillbakagång till 
den naturliga franska manikyren, men fortfa-
rande är det färgglatt och glittrigt som öns-
kas av många. 

– Framför allt gör jag mycket gellack, som 
en ett särskilt hållbart nagellack som sitter 
länge. Min kundkrets är främst medelålders 
kvinnor och där är det mest klassisk fransk 
manikyr som gäller, medan de lite yngre kun-
derna vill ha mer färg. 

Nagelsalongen startade hon i december 
2011 och sedan dess har även en frisörska och 
en massageterapeut anslutit sig. Tanken är att 
salongen på sikt ska växa sig ännu större. 

– Det är jätteroligt om man kan samverka 
med fl era olika yrkesgrupper för att kunna 
erbjuda ett ännu bredare utbud på salongen. 
Det är bara att höra av sig om man har nå-
gon idé, säger Anette Andersson, som har fl er 

planer på lut.
– Jag och min man, som är snickare, pla-

nerar att starta ett eget möbelsnickeri och 
tillverka New England-möbler. Det är alltid 
kul att utmana sig själv och se vad man klarar 
av att göra. 

Än så länge är det dock mest naglar som 
gäller och nu laddar hon upp inför vår- och 
sommarsäsongen. 

– Det är alltid mycket att göra i examens-
tider.

Egenföretagare. Anette Andersson tog för två år sedan steget och startade eget. Idag driver hon 
nagelsalongen Happy Nails and Beauty hemma i Skepplanda. 

– Happy Nails and Beauty redo att växa
Det lackar mot vår
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:-

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

Student
2014

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

KOSTYMPAKET

fr.1895:-
Kostym, skjorta, slips/fluga



der de kunder som kommer 
hit, men som egentligen ska 
till Alafors. En del tar näm-
ligen fel. Det är ömsesidigt 

och vi har en bra relation. 
Det fi nns utrymme för båda 
klinikerna, avslutar Mikael 
Svedberg.
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BÖNOR!

NÖDINGE. Ale Djurklinik 
expanderar.

Hästavdelningen har 
haft en mycket positiv 
utveckling och det har 
skett en utökning både 
lokal- och personalmäs-
sigt.

– Under 2014-15 
planerar vi att fortsätta 
vår utbyggnad för att 
äntligen komplettera 
smådjurskliniken med 
ny operationsavdelning 
och foderbutik, säger 
Lotta Månsby.

Ale Djurklinik etablerade sig 
i Nödinge 1991. 1994 blev 
det mottagning för såväl häst 
som smådjur. Tre år senare 
brann klinikbyggnaden ner 
och 1998 var den nuvarande 
byggnaden färdigställd. Den 
innehåller poliklinikrum, 
operation och ultraljud/
röntgen för smådjur samt 
poliklinikrum och röntgen 
för häst. 2001 komplettera-
des fastigheten med opera-
tion och ett stationärstall för 
häst, 2011 med ridhus.

– 2004 ville vi utvidga så-
väl häst som smådjur med en 
nybyggnation, men bygglo-
vet överklagades upp till re-
geringsrätten och det tog sju 
år innan bygglovet var klart. 
Vår smådjurspersonal som 
ville utveckla verksamheten 
valde att hoppa av och delta i 
nystarten av AleVeterinären. 
Veterinär Erika Rask drev 
smådjursavdelningen i egen 
regi från 2010, men från 
och med i fjol är den åter i 

Ale Djurkliniks regi, berättar 
Lotta Månsby.

– Tillströmningen av 
smådjurspatienter har varit 
mycket god under legitime-
rade djursjukskötare Karin 
Palmqvists ledning. Vi har 
återknutit kontakten med 
smådjursspecialisterna Jan 
Arosenius (hud/medicin) 
och Freddy Wegelius (ki-
rurgi) samt de erfarna små-
djursveterinärerna Kristina 
Ghosal och Liza Bidner.

Stor kompetens
Ale Djurklinik har idag 18 
anställda personer (veterinä-
rer, djursjukskötare, djurvår-
dare och reception) samt yt-
terligare sju veterinärer och 
fyra hovslagare som arbetar 
på konsultbasis.

– När det gäller häst så 
fungerar hela Västsveri-
ge och Sydnorge som vårt 
upptagningsområde. ATG:s 
hästklinik i Åby lades ner vid 
årsskiftet och det har inne-

burit mer arbete för oss, för-
klarar Mikael Svedberg.

– Vi har utvecklat stor 
kompetens avseende akuta 
sjukdomstillstånd på häst. 
Tyngdpunkten på vår klinik 
ligger annars på undersök-
ning av halta hästar och hov-
sjukdomar. Vi har köpt ny 
röntgen vilket innebär en in-
vestering på cirka en miljon 
kronor. I röntgen genomgår 
hästarna fullständig hals-, 
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Familjärt
Lotta Månsby lyfter fram en 
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– Inte mer än att vi vägle-

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Verksamheten i Nödinge växer

Personlig klinik för 
stora och små djur

Kristina Ghosal och Karin Palmqvist på smådjursavdelningen tar 
hand om hunden Chili. Mikael och Lotta Månsby är grundare och ägare till Ale Djurklinik i Nödinge.

ÄLVÄNGEN. Återhämt-
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framför allt exportind-
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Industries i Älvängen.
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och vår självklara målsätt-
ning är att nå upp till tidi-
gare volymer inom en snar 
framtid, säger vd Börje An-
dermård.
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vererar komponenter till 
framför allt energifram-
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PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Brogren Industries är hårt drabbat av lågkonjunkturen och per-
sonalstyrkan har gått från 100 till 60.

Brogren Industries 
tvingas banta
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Cecilia o Helen

Göteborgsvägen 80, Älvängen, Tel 0303-746674 
månd- fred 10-18 lörd 10-14 www.alvangensgarn.se

20% 
rabatt 
på alla Gardiner 
och Gardinkappor  
t.o.m. 19 april.  

Nya Mönsterkataloger 
från Drops 10:-

NYA VÅRGARDINER

VÅRNYTT 

ÄVEN BLAND 

VÅRA  

GARNER!

MÅNGA  

NYHETER!
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lansforsakringar.se

MISSADE DU DIN  
SAMBOS FÖDELSEDAG?

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

oturskollen.se och göra vårt test.

lansforsakringar.se

SKEPPLANDA. Från hotell- och restau-
rangbranschen i Stockholm till en egen 
nagelsalong i Skepplanda. 

Nagelterapeuten Anette Andersson 
vågade byta bana och driver sedan två 
år tillbaka Happy Nails and Beauty.

Snart blomstrar det i rabatterna och liksom 
vårblommorna går nagellacken i Anette An-
derssons studio Happy Nails and Beauty i 
regnbågens alla färger. 

Salongen driver hon i ett litet hus på fa-
miljens tomt i Skepplanda och snart planerar 
hon att även ta garaget i anspråk. 

Även om manikyrtrenden stagnerat en 
aning på senare år har hon att göra. 

Hon har noterat en liten tillbakagång till 
den naturliga franska manikyren, men fortfa-
rande är det färgglatt och glittrigt som öns-
kas av många. 

– Framför allt gör jag mycket gellack, som 
en ett särskilt hållbart nagellack som sitter 
länge. Min kundkrets är främst medelålders 
kvinnor och där är det mest klassisk fransk 
manikyr som gäller, medan de lite yngre kun-
derna vill ha mer färg. 

Nagelsalongen startade hon i december 
2011 och sedan dess har även en frisörska och 
en massageterapeut anslutit sig. Tanken är att 
salongen på sikt ska växa sig ännu större. 

– Det är jätteroligt om man kan samverka 
med fl era olika yrkesgrupper för att kunna 
erbjuda ett ännu bredare utbud på salongen. 
Det är bara att höra av sig om man har nå-
gon idé, säger Anette Andersson, som har fl er 

planer på lut.
– Jag och min man, som är snickare, pla-

nerar att starta ett eget möbelsnickeri och 
tillverka New England-möbler. Det är alltid 
kul att utmana sig själv och se vad man klarar 
av att göra. 

Än så länge är det dock mest naglar som 
gäller och nu laddar hon upp inför vår- och 
sommarsäsongen. 

– Det är alltid mycket att göra i examens-
tider.

Egenföretagare. Anette Andersson tog för två år sedan steget och startade eget. Idag driver hon 
nagelsalongen Happy Nails and Beauty hemma i Skepplanda. 

– Happy Nails and Beauty redo att växa
Det lackar mot vår
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

SLUTA VEVA!
Vid köp av vikarmsmarkis får  

du köpa en motor för 

endast 900:-
Ord pris 2900:-

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

Student
2014

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

KOSTYMPAKET

fr.1895:-
Kostym, skjorta, slips/fluga



SPRING 2014

BARA  
HOS OSS!

Asics Gel-Sonali
löparskor samt 2XU

kompressionstights i
exklusiv damfärg

799:

399:
299:

2XU kompressionstights 
ORD. PRIS 1299:-

North Bend Exocool
Windjacket

North Bend  
Exocool 2nd layer

699:
Asics Gel-Sonali  
ORD. PRIS 1199:-

NYHET!

499: 

North Bend 
Exocool 
Pro Shape 
Tights 
Kompres-
sionstights i 
snabbtorkande 
material med 
reflekterande 
detaljer. Herr- och 
damstorlekar.

699: 
ORD. PRIS 1199:-SPARA

500: Asics Gel-Sonali 
Löparsko med bra stötdämping, SpEVA 
mellansula och Gel i hälen. Passar för 
personer med ett normalt eller överpronerande 
löpsteg. Dam- och herrstorlekar. 799: 

ORD. PRIS 1299:-

Hur fungerar
kompressionstights? 
Kompressionstights är en typ av funktions-
plagg som sitter riktigt skönt och som skapar ett 
tryck på dina muskler. Trycket håller ihop dina 
muskler och sägs rensa bort slaggprodukter, 
vilket kan upplevas ha positiva effekter på 
återhämtningen. Många upplever mindre 
träningsvärk och fräschare musk ler helt enkelt. 
Sedan skadar det ju inte att de är snygga också!

2XU kompressionstights 
Långa tights som stabiliserar hela benets 

muskulatur under aktivitet och ger en ökad 
cirkulation i vila. Dam- och herrstorlekar.

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

Gilla Team Sportia  
Ale Torg på facebook

399: 
ORD. PRIS 799:-

699:

Puma Match 
Puma streetsko. 
Ovandel i skinn. Mellan 
och yttersula i 
gummi. Dam- och 
herrstorlekar.

Converse 
Även låga i vit, marin, svart.  

Junior 

549:
Endast hög modell.
Vit, svart, röd.

ERBJUDANDEN 
GÄLLER T O M 
SÖNDAG 30/3

7 olika färger!

FOOTBALANCE 
FORMGJUTNA SULOR

Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du
PENGARNA TILLBAKAFormgjutna sulor fr 649:

Asics Gel-Kayano 20 
Löparsko med Structured cushioning, med en perfekt 
kombination av dämpning och stabilitet för dig med 
överpronation. Damstorlekar.

Asics Gel-Kayano 20 
Löparsko med Structured cushioning med en perfekt 
kombination av dämpning och stabilitet för dig med 
överpronation. Herrstorlekar.

1399:

adidas Supernova Glide 6 
Löparskor i helt ny utformning med en ny ovansida, 
aktiv FORMOTION® och yttersula i Continental-
gummi. Herrstorlekar.

Asics Gel-Kumo 4 
Löparsko med GEL i häl och framfot, Trusstic-
systemet minskar skons vikt och ger vridstyvhet och 
stabilitet. För neutrala löpare. Herrstorlekar.

Asics Gel-Kumo 4 
Löparsko med GEL i häl och framfot. Låg vikt och 
vridstyvhet för neutrala löpare. Damstorlekar.

1399:

adidas Supernova Glide 6 
Löparskor i helt ny utformning med en ny ovansida, 
aktiv FORMOTION® och yttersula i Continental-gummi. 
Damstorlekar.

999: 
ORD. PRIS 1199:-

999: 
ORD. PRIS 1499:-

1499: 
ORD. PRIS 1999:-

1499: 
ORD. PRIS 1999:-
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ÄLVÄNGEN. Restau-
rang Mr Johansson i 
Älvängen fi ck en lyckad 
premiärhelg.

Under fredagens smy-
ginvigning underhöll 
den meriterade basisten 
Magnus Rosén.

– Jag är så glad att vi 
äntligen är klara, det 
känns väldigt bra, sa 
krögaren Ming Johans-
son.

Hårdrocksbasisten Magnus 
Rosén spelade i tio år med 
världsbandet Hammerfall. I 
fredags hade han säkert en 

av sina mindre spelningar, 
men inte desto mindre fest-
lig. Det var klackarna i taket 
när restaurang Mr Johans-
son hade invigningsfest på 
fredagskvällen. Bufféborden 
stod uppdukade med mat 
från världens alla hörn och 
den mongoliska grillbuffén 
gjorde stor succé.

– Det känns roligt att kun-
na bjuda tillbaka. Vi har haft 
mycket hjälp med att bygga 
restaurangen och det har va-
rit jobb dag som natt för att 
hinna klart, säger Ming till 
lokaltidningen.

Bland de celebra gästerna 
återfanns bland andra fastig-

hetsägaren Ola Serneke från 
Sefa.

– Vi är väldigt nöjda med 
att Mr Johansson valt att 
öppna här. Vi tror det är ett 
koncept som passar Älvängen 
och jag vet av egen erfaren-
het, då jag är stammis i Göte-
borg, att mat det är något de 
defi nitivt kan. Ett stort lycka 
till, önskade Serneke.

Under lördagen var det 
länge fullt på restaurangen 
och gästerna fi ck till och med 
vänta på att få ett ledigt bord. 
När hände det senast på en 
krog i Ale? Har det någonsin 
hänt?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Festlig invigning 
för Mr Johansson

Tummen upp för Mr Johansson. Ola Serneke, Sefa, Magnus Rosén, artist, och Ming Johansson.
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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.

Välkommen in och titta 
på vårens bågnyheter!

16 år på Ale Torg

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.

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
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
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Max 1 st/kund
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Läsk 200 cl Coca-cola
Välj mellan olika sorter.
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EGENBAKAT
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1:-
/ST
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29
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/KG

/KG
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/KG
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FACEBOOK OCH 
SE BILLIGASTE 
PRISET DÄR.
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/KG
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5  FÖR

89:-

5 FÖR 

99:-TVÄTTMEDEL 
SKÖLJMEDEL  
VIA COMFORT

:-59/ST/ST10:-
PRINSESS-
LÄNGD

5 FÖR

99:-Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 

PELARGON
5 FÖR

99:-

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

SVENSK 
SKINKSTEK

3990
/KG

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING
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Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen i samspråk med representanter från Solhagagruppen.

verksamma i Göteborg med 
omnejd, men har inget upp-
drag i Ale ännu, säger Jose-
fi n Larsson.

– Vi har varit represente-
rade på ett antal träffar hos 
Arbetsförmedlingen i Gö-
teborg, men det har varit 
ett dåligt utfall av sökande. 
Många ungdomar inne i Gö-
teborg saknar bil och kör-
kort, vilket nästan är ett mås-
te om man ska jobba hos oss. 
Vi tror att det är större chans 
att hitta de människorna här, 
förklarar Josefi n.

Lena Börjesson och 
Barbro Persson från Flex-
poolen i Ale kommun var 
företrädelsevis på jakt efter 
tim- och sommarvikarier.

– Vi söker folk till hem-
tjänsten, våra äldreboenden 
men också till funktionshin-
derenheten. Vården är ett 
framtidsyrke, hävdar Lena 
Börjesson.

– Tyvärr har vi ingen egen 
gymnasieutbildning i kom-
munen längre vilket är synd, 
säger hon.

Raymond Ardner var nöjd 
när han sammanfattade årets 
mässa.

– Det blir en vinn-vinn-si-
tuation eftersom mässan 
uppskattas både av utställare 
och av besökarna, avslutar 
Reimond Ardner.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Arbetsför-
medlingen håller fast 
vid traditionen att bjuda 
in till vårdmässa.

Såväl offentlig som 
privat sektor fanns re-
presenterade i Nödinge i 
torsdags.

Behovet av personal 
är generellt sett stor 
inom vården.

En hel del intresserade ar-
betssökande kom till Ale 
Torg där Arbetsförmedling-
ens vårdmässa ägde rum.

– Kvalitet går före kvan-
titet. Alla kommer till vård-
mässan på frivillig basis, vi 
tvingar inte hit någon, säger 
Reimond Ardner på Ar-
betsförmedlingen.

En av utställarna var Frö-
ken Fridas Assistans, som var 
med för allra första gången.

– Vi drog igång vår verk-
samhet i oktober 2010 och 
erbjuder personlig assistans 
för barn och unga vuxna med 
olika funktionshinder. Vi är 

Vårdmässa i Nödinge

Lena Börjesson och Barbro Persson från Flexpoolen i Ale 
kommun.

ALAFORS. Boende i 
servicelägenheter på 
Björkliden vill ha fl er 
aktiviteter, något som 
kan bli möjligt tack vare 
ett nystartat brukarråd. 

– Vi som är piggare 
behöver något att göra 
och kan inte bara sitta 
och stirra in i väggen 
eller fi ka hela dagarna, 
menar Åke Johansson.

Han får medhåll av Bernt 
Sand, som också bor i en av 
servicelägenheterna. 

– Man får ingen stimu-
lans, säger han.

Björkliden består av dels 
ett äldreboende och dels ett 
serviceboende, där en del har 
hemtjänst och andra klarar 
sig helt själva. 

Ett önskemål, menar Åke 
Johansson, är att man skulle 
öppna upp köket och den all-
männa matsalen igen. 

I början av året beslutades 

att frågan om mat på äldre-
boenden ska utredas på fl era 
håll i kommunen med hjälp 
av AFA-pengar i Utveck-
lingsfonden.

  – Det hade betytt myck-
et för oss som bor här om 
det blev lite liv och rörelse i 
huset. Det behövs mer akti-
vitet och här fi nns stora fi na 
lokaler som kan användas till 
mycket. Även om vi kan vara 
med på saker som arrange-
ras på äldreboendet så vill vi 
som är piggare göra andra 
saker än att bara sitta och 
fi ka, säger Åke, som har såväl 
grillkvällar och fi lmvisningar 
som vävstolar, studiecirklar 
och en snickeriverksamhet 
på sin önskelista. 

Frivilliga uppskattas
Han sitter med i Alafors och 
Nol-Nödinges nystartade 
brukarråd som har sin andra 
träff den 7 april. 

– Det är jätteroligt att de 
är så engagerade, det är en 

grupp som är väldigt akti-
va. Vi hoppas på att kunna 
genomföra idéer i den ut-
sträckningen det är möjligt.  
Sedan får man komma ihåg 
att det är många som inte 
orkar och tanken är ju att ak-
tiviteterna ska passa alla. Ska 
man bygga en uteplats eller 
ordna grillkvällar har också 
fastighetsägarna en del att 
säga till om, säger Anna-Le-
na Oskarsson, enhetschef 
för Hemtjänsten i Nol-Nö-
dinge samt Alafors. 

Hon poängterar bety-
delsen av frivilliga som kan 
komma in och hjälpa till med 
småsaker.

– Det kan vara hjälp med 
tidningsläsning eller bara 
sitta och prata. Det är alltid 
uppskattat för de äldre att få 
möjlighet att prata med folk 
utifrån, inte minst om det 
gamla spinneriet och annat 
från Alafors historia.

JOHANNA ROOS
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Bernt Sand, Göta Lööf och Åke Johansson, alla boende i servicelägenheter på Björkliden, hoppas 
att det kan tillföras fler aktiviteter för de som vill vara med och engagera sig.

Pigga pensionärer
önskar fl er aktiviteter

Bokföring
Momsredovisning
Avstämningar
Budgetering & ekonomisk rådgivning 

Deklarationer
Bokslut

Innehar F-skatt

– Jag hjälper dig! –

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Slipp
krånglet!

Småföretagare?
Trött på pappersarbetet?

Saknas tid till viktigare saker?

Agneta Lajpold
EKONOMI & REDOVISNINGSKONSULT

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 
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B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 
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BO PRISVÄRT 
I ÄLVÄNGEN!
På Emylundsvägen bygger Derome Mark & Bostad 4 välplanerade och 

nyckelfärdiga enplansvillor på 115-135 kvm. Intresserad av att bygga en 

del själv - och därmed få ner priset? Prata med Stefan om möjligheterna! 

Låter det intressant?  
Kontakta säljare Stefan på tel 0708-22 75 19 för mer information och 

personlig visning eller läs mer på www.deromemarkbostad.se

Nyckelfärdig 
villa från 
3 055 000:-

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

Efter den 14 april är det inte 
tillåtet att köra med dubbdäck. 
Så passa på att göra hjulskiftet 
hos oss i helgen.
Vi bjuder på kaffe med dopp 
och ger dig 15% på service, 
tillbehör och reservdelar!

Vi skiftar till sommarhjul på 
din Toyota för endast 100 kr.

Hjulbytardag
Lördag 29 mars kl 11-14

DROP-IN

ÄLVÄNGEN. Dålig ventilation orsa-
kade fuktfläckar på tapeten i Marita 
Karlssons sovrum.

När hon kontaktade Alebyggen för 
att få rummet omtapetserat fick hon 
till svar att det är fettfläckar på väg-
gen och att hon därför måste stå för 
kostnaden själv.

Snart ett år har gått sedan Marita Karlsson, 
som bor i en hyreslägenhet på Göteborgs-
vägen i Älvängen, kontaktade Alebyggen 
om tapeten i sovrummet. Den hade då varit 
fuktskadad i cirka 1,5 år sedan ventilationen 
slutat fungera. Rutorna immade igen så fort 
hon duschade eller körde en tvättmaskin. 
Hon menar att det är den fuktiga luften som 
orsakat fläckarna på tapeten i sovrummet, 
men Alebyggen är av en annan mening. 

– Det är fettfläckar och ingenting som or-
sakats av fukt. Därför är det inte möjligt att 
få omtapetseringen bekostad, menar Martin 
Hall, områdesförvaltare. 

Marita Karlsson känner sig illa bemött av 
Alebyggens representant och har svårt att 
förstå hur de resonerar. 

– Inte nog med att han vägrar medge att 
det är fuktfläckar, han sa dessutom att min 
kille skulle ha kissat på väggen. När jag sa att 
det har han inte alls, sa han att det är fågeln 
som har kissat. Om vi ska få det omtapetse-
rat måste vi betala 2000 kronor. Det är inte 
klokt! Jag och min sambo känner oss väldigt 
kränkta av det här och kräver en ursäkt. 

Påståendet tillbakavisas bestämt av Martin 
Hall.

– Jag har definitivt inte sagt att någon 
skulle ha kissat på väggen, det är helt befängt. 

Skickat skrivelse
Ärendet ligger nu hos Hyresgästförening-
en i Göteborg, men juristen Lisette Olin 
är tveksam om det kommer att gå vidare till 
Hyresnämnden.

– Ord står mot ord beträffade vad som 
sagts, men att det skulle vara fettfläckar på 
väggen, det är bara trams. Fläckarna är ju 
långt upp mot taket, hur skulle de ha kommit 
dit? Min kollega som besökt bostaden säger 
att det är någon form av fukt som har torkat 
och gulnat. 

Ove Andreasson, ordförande i den lokala 
Hyresgästförningen Ängen är av samma åsikt 
och har skickat en skrivelse till Alebyggen. 

– Det som är mest skrämmande är kom-
mentaren, rent oförskämt! Fläckarna på väg-
gen är en fuktskada, som uppstått genom att 
fläkten inte fungerat. 

JOHANNA ROOS

Upprörd. Marita Karlsson, som bor i en hyres-
lägenhet på Göteborgsvägen i Älvängen, får 
inte sovrummet omtapetserat trots fuktfläckar-
na. Alebyggen menar att det är fettfläckar. 

Fuktfläckar. Hyresgästföreningen i Göteborg 
är av uppfattningen att det är fukt som orsa-
kat fläckarna på tapeten och att Marita därmed 
borde få omtapetseringen bekostad av det 
kommunala bostadsbolaget. 

– Marita Karlsson känner sig
kränkt av Alebyggen

Nekas omtapetsering 
efter fuktskada
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GÖTEBORG/ALAFORS. 
Elias Leijon, 29 från 
Alafors har ett jobb som 
många musikfrälsta 
bara skulle drömma om. 

Som bandbokare och 
artistansvarig på ett 
av Göteborgs främsta 
rockhak, Sticky Fingers, 
är magkänslan hans vik-
tigaste arbetsredskap. 

Det är onsdag eftermiddag 
och Elias Leijon sitter med 
en kaffemugg vid ett av bar-
borden inne på den stängda 
klubben.

Han är en sån som alla 
vill känna – åtminstone alla 
lokala musiker som raggar 
spelningar för sitt band. 

– I det här jobbet gäller 
det att vara rättvis, snäll och 
tuff. 

Mejlkorgen svämmar över 
och den vanligaste frågan 
är om det fi nns chans att 
vara förband åt något större 
band. För att lyckas fånga 
intresse menar han att det 
gäller att sticka ut och kunna 

marknadsföra sig på ett pro-
fessionellt sätt.

– Det räcker inte att bara 
fråga om man får spela, det 
handlar om att försöka sälja 
in sig och ge mig bra mate-
rial för att kunna bilda mig 
en uppfattning om bandet. 

Mitt jobb bygger mycket på 
magkänsla, att kunna känna 
av vad som skulle gå hem 
hos publiken. Första gången 
man bokar ett band är alltid 
en chansning, men det är en 
härlig känsla när ett band 
som man trott på från början 
blir riktigt stora. Jag kan vara 
vägskälet där de får chansen.  

Bland de mindre lokala 
banden som han har kontakt 
med har fl era sina rötter i 

Ale kommun. Den 11 april 
står Eldrimner på scen och 
en månad senare den 9 maj 
är det dags för Twin. Även 
alebanden The Sympathy 
och Demotional har tidigare 
haft spelningar på klubben. 

– Många duktiga band 
kommer från Ale och det 
tycker jag såklart är jättero-
ligt, menar alaforssonen Eli-
as Leijon som efter ett par 
års studier på ostkusten åter-
vände till barndomsbyn där 
han nu bor med sin fru Frida 
och sonen Linus 2,5 år. 

Musikeliten
Musikintresset kommer från 
hans pappa och Elias är upp-
vuxen med The Beatles. 

Han började tidigt spela 
gitarr och har haft fl era band 
genom åren, även om han 
just nu ligger lite lågt. Efter 
studenten från Ale gymna-
sium, där han läste sam-
hällsvetenskap med journa-
listinriktning, bar det av till 
Kalmar och en treårig hög-
skoleutbildning på Music & 
event management.

– Jag har alltid varit mu-
sikintresserad och vetat att 
jag velat jobba med det på 
något sätt. Ända sedan ton-
åren har jag slukat musik-
tidningar och gillar onödigt 
vetande om musiker, typ 
Bruce Dickinsons (sångare 
i Iron Maiden) skostorlek. 

Med andra ord har han 
alltid något att prata med an-
dra musiker om, något som 
helt klart är en fördel i kon-
takten med alla han träffar i 
branschen. 

Att boka in lokala band till 
scenen på entréplan är en del 
av arbetet, medan den andra 
består i att, oftast genom 
agenter, boka in större både 
svenska och utländska artis-
ter till huvudscenen på Top 
Floor. Eftersom han även 
ansvarar för att ta emot ban-
den och deras följen har han 
också fått möjlighet att träffa 
många från världseliten.

– Dan Reed är utan tvekan 
den trevligaste artist jag nå-
gonsin träffat. Han frågade 
hur det var med familjen och 
kom till och med ihåg min 

sons namn. Även Lita Ford 
och Doro är väldigt bra att 
ha att göra med. Att vi fi ck 
hit Bad Religion i somras 
tyckte jag var skitkul och 
även att The Crown från 
Trollhättan vill komma och 
spela. 

På frågan om vilket band 

eller artist som vore dröm-
bokningen måste han tänka 
efter en stund.

– Ett klubbgig med Alice 
In Chains eller Corey Tay-
lor från Slipknot, det hade 
varit grymt!

JOHANNA ROOS
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Har kontakterna. Elias Leijon från Alafors har genom jobbet 
som bandbokare och artistansvarig på rockklubben Sticky Fing-
ers träffat många världskända band och artister. 

– Sticky Fingers bandbokare Elias Leijon går på magkänsla

Drömjobbet
för musikfrälsta

Dan Reed är 
utan tvekan 
den trevligaste 
artist jag någon-

sin träffat. Han frågade 
hur det var med famil-
jen och kom till och med 
ihåg min sons namn.
ELIAS LEIJON

OONNSDAG 30 APRIL KKL 19-01
ALE GYMN

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

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 
Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

JUST NU

20% 
rabatt  

på sängar från 

Stjärnbädden
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GÖTEBORG/ALAFORS. 
Elias Leijon, 29 från 
Alafors har ett jobb som 
många musikfrälsta 
bara skulle drömma om. 

Som bandbokare och 
artistansvarig på ett 
av Göteborgs främsta 
rockhak, Sticky Fingers, 
är magkänslan hans vik-
tigaste arbetsredskap. 

Det är onsdag eftermiddag 
och Elias Leijon sitter med 
en kaffemugg vid ett av bar-
borden inne på den stängda 
klubben.

Han är en sån som alla 
vill känna – åtminstone alla 
lokala musiker som raggar 
spelningar för sitt band. 

– I det här jobbet gäller 
det att vara rättvis, snäll och 
tuff. 

Mejlkorgen svämmar över 
och den vanligaste frågan 
är om det fi nns chans att 
vara förband åt något större 
band. För att lyckas fånga 
intresse menar han att det 
gäller att sticka ut och kunna 

marknadsföra sig på ett pro-
fessionellt sätt.

– Det räcker inte att bara 
fråga om man får spela, det 
handlar om att försöka sälja 
in sig och ge mig bra mate-
rial för att kunna bilda mig 
en uppfattning om bandet. 
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blir riktigt stora. Jag kan vara 
vägskälet där de får chansen.  

Bland de mindre lokala 
banden som han har kontakt 
med har fl era sina rötter i 

Ale kommun. Den 11 april 
står Eldrimner på scen och 
en månad senare den 9 maj 
är det dags för Twin. Även 
alebanden The Sympathy 
och Demotional har tidigare 
haft spelningar på klubben. 

– Många duktiga band 
kommer från Ale och det 
tycker jag såklart är jättero-
ligt, menar alaforssonen Eli-
as Leijon som efter ett par 
års studier på ostkusten åter-
vände till barndomsbyn där 
han nu bor med sin fru Frida 
och sonen Linus 2,5 år. 

Musikeliten
Musikintresset kommer från 
hans pappa och Elias är upp-
vuxen med The Beatles. 

Han började tidigt spela 
gitarr och har haft fl era band 
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just nu ligger lite lågt. Efter 
studenten från Ale gymna-
sium, där han läste sam-
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listinriktning, bar det av till 
Kalmar och en treårig hög-
skoleutbildning på Music & 
event management.
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sikintresserad och vetat att 
jag velat jobba med det på 
något sätt. Ända sedan ton-
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vetande om musiker, typ 
Bruce Dickinsons (sångare 
i Iron Maiden) skostorlek. 
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Nu är det fest igen hos Hobby.  
Den 29–30 mars firar vi Happy Hobby Week-
end med riktigt glada 
erbjudanden. Spana in våra 
modell nyheter och ta chansen att 
vinna fina priser. Prisbordet hos varje 
återförsäljare består av en iPad 2, en 
gasolgrill och massa smarta prylar till din 
husvagnssemester. Vi ses!

Välkommen till din 
Hobbyhandlare!

ÖPPET 
LÖRDAG OCH SÖNDAG!
Vi bjuder på gulaschsoppa samt

tipspromenad under dagarna.

29–30 mars29–30 mars

Tävla 
och 
vinn!

ALVHEM: Riksväg 45, söder avfart -91, norr avfart -92,  

ÖPPET:
Måndag-torsdag 10-18 

Fredag 10-16
DENNA HELG:

Lördag-söndag 11-15

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

C 220 CDI Sedan Avantgarde

299.900 KR

9.900KR

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

20st

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

3.645:- Månadkostnad*

HISINGS KÄRRA   
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18

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

08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00

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

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

www.karebybil.se

ERBJUDANDE från Kareby bil
Audi A6 3,0TDI Quattro Aut Avant -10  169.900 kr 
BMW 118 Obs  -09  124.900 kr  
Ford Escort 1,6 CL -87  2.900 kr 
Ford Focus Titanium 1,6T -13  179.900 kr 
Hyundai Getz 1,1 GL -03  14.900 kr 
Kia Carens 2,0CRDI Aut Komfort -10  79.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Ex 5D -10  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6CRDI 5D Komfort -11  109.900 kr 
Kia Cee´d 1,6CRDI ECO Komfort -10  99.900 kr 
Kia Cee´d 1,6CRDI ECO Komfort -08  69.900 kr 
Kia Cee´d 1,6CRDI Komfort -07  57.500 kr 
Kia Cee´d 1,6CRDI Komfort 5D -08  69.900 kr 
Kia Cee´d 1,6CRDI Komfort ECO -10  99.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6 EX -10  92.500 kr 
Kia Cee´d SW 1,6CRDI Eco -10  94.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6CRDI Eco -11  109.900 kr 
Kia Cee´d SW 1,6CRDI -10  99.900 kr
Kia Cee´d SW 1.6 Crdi ECO -12  114.900 kr
Kia Cee´d SW 2,0 CRDI Sport Spec -08  99.900 kr 
Kia Opirus 3,5 V6 Aut KIA´s Lyxbil! -05  34.900 kr 
Kia Optima 1,7 CRDI Komfort -12  199.900 kr
Kia Rio 1,4 ECO Komfort -12  99.900 kr 
Kia Rio 1,4 Sport -11  79.900 kr 
Kia Sorento 2,2 EX CRDI PP -12  274.900 kr 
Kia Soul 1,6 CRDI Komfort -09  89.900 kr 
Kia Sportage 1,6 EX 2WD -12  154.900 kr 
Kia Sportage 1,6 EX 2WD -11  149.500 kr 
Kia Sportage 1,6EX Komfort -12  169.900 kr 
Kia Sportage 1,7 Crdi Komfort -12  179.900 kr
Kia Sportage 2,0 4x4 DSL -05  54.900 kr 

Kia Sportage 2,0CRDI Komfort -07  89.900 kr 
Kia Venga 1,4 CRDI Komfort -11  94.900 kr
Kia Venga 1.4 crdi Komfort -11  97.500 kr 
Mercedes-Benz CLC 180 -08  139.900 kr
Mitsubishi ASX City Premiär! -14  169.900 kr 
Mitsubishi Colt 1,3 Active -12  86.500 kr 
Mitsubishi Outlander 2,4 -06  64.900 kr  
Nissan X-Trail 2,5 4x4 / Drag -04  39.000 kr 
Opel Astra 1,7CDTI 5D Sport -10  99.900 kr 
Opel Vectra 2,0T Kombi -05  49.900 kr 
Peugeot 307 CC 2,0 HDI CAB -07  89.900 kr 
Renault Laguna 1,8 -05  29.900 kr 
Saab 9-5 SE 2,0T 4D -99  14.900 kr 
Saab 900 2.3i-16 -94  3.900 kr 
Seat Leon 1,6 -04  39.900 kr 
Skoda Superb X 1,8T Automat -06  59.900 kr 
Toyota Yaris 1,4D -10  74.900 kr 
Volkswagen Caddy Life 1,9TDI 4Mot -10  99.900 kr 
Volkswagen Passat 1,9 TDI -98  24.900 kr 
Volkswagen Passat 2,0 TDI -07  49.900 kr 
Volkswagen Passat Variant 1,8T -04  32.500 kr 
Volvo C30 1,8F Summum -09  84.900 kr 
Volvo S60 2,4 -07  74.500 kr 
Volvo S80 2,4 Aut, 170 Hk -99  19.900 kr
Volvo V40 2,0T Aut -00  22.500 kr 
Volvo V50 1,8 Kinetic -07  69.900 kr  
Volvo V50 2,0D Business -07  79.500 kr 
Volvo V50 Classic 1,6 Drive -12  159.900 kr 
Volvo V60 D3 Momentum -11  134.900 kr 
Volvo V70 2,5 SE Drag -99  14.900 kr



F.d. Boutique Nilla & Herrcity

MODEVISNING   
9 APRIL, KL 18.30 I BUTIKEN FÖR HENNE  OCH  HONOM
Vi visar vårnyheter. Fina erbjudande, lotteri, lätt förtäring. Biljettpris 150 kr.
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

 kr
Måndag-fredag

Extrautrustade 
EDITION 50-modeller 
till jubileumspriser! 

VÄLKOMMEN TILL

Lördag - söndag kl 11–15

ÖPPETHELG 
29-30 MARS 
Toyota 50 år i Sverige. Kom och fira 
med oss i Kungälv. Vi bjuder på tårta!

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

f tFrån 295:- 
Pinne och regnskydd ingår alltid.

Dags att beställa 
studentskylt!
Välj mellan våra designskyltar,
lyxskyltar eller klassiska modeller.
Gå in på vår hemsida eller ring oss för mer information.

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

Facebook

29 mars
kl 10-14

Köp kärra idag
så  bjuder vi på stödhjulet!

Vid köp av 
Kawasaki ATV får ni köpa kampanj-timmervagnen med kran för endast

5.000:-
Ord.pris 9.990 kr

Vid köp av 
Can-Am ATV 
ingår plog-

blad!

Robot-
gräsklippare 
Leverantör 

på plats! Idag!

på tillbehör från

20%
rabatt

Kom och provkör 
4-hjuling!

Passa på att träffa 
våra leverantörer!

Vi bjuder på varm 
korv och kaffe!

15% rabatt
idag på hela sortimentet från
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KAFFE
ICA. 500 g. Gäller ej ICA I Love Eco 
samt hela bönor. Jfr pris 30:00/kg.
Max 2 köp/hushåll. Ord pris 24:50.

   /st

FÄRSK FLÄSKFILÉ
Danish Crown. 
Ursprung Danmark.
Ca 570 g. 
Max 2 köp/hushåll. Ord 
pris 89:95.

/kg

Gymnasiegatan 8, www.maxikungalv.se

Öppet alla dagar

7–22
För mer information, se vår hemsida ICA.se. 

TACO KRYDDMIX
Santa Maria. 40 g. Jfr pris 125:–/kg.
Max 3 köp/hushåll. Ord pris 9:95.

/st

FLÄSKKOTLETT
Scan. Ursprung Sverige.
Ca 820 g. Mittdelskött av 
gris. Max 2 köp/hushåll.
Ord pris 79:95.

/kg

FRYST KYCKLINGFILÉ
Guldfågeln. 2 kg. Jfr pris 64:50/kg.

Max 2 köp/hushåll.   Ord pris 169:–/frp.

 /frp 

Priserna gäller 26/3–30/3 2014. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 

Spara /frpSpara /kg

Spara /kg

Spara /frp

Spara /st

Storhandla billigt i
Kungälv
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BOHUS. Minns du 
labyrintspelet där man 
skulle balansera en kula 
genom en bana utan att 
den trillade ner i något 
hål?

Barnen på fritids-
hemmet Fregatten på 
Bohusskolan har gjort 
egna versioner av Brios 
klassiker.

Spindlar, spöken, ormar, 
mjukisdjur och domi-
nobrickor. Det mesta går att 

använda när man tillverkar 
ett eget labyrintspel. 

Genom att återanvända 
gamla leksaker och spelkar-
tonger har barnen på fritids-
hemmet Fregatten skapat 
nya kreativa spel som dess-
utom främjar en hållbar ut-
veckling. 

– Vi har jobbat en del med 
teknik och experiment bland 
de äldre barnen tidigare. I 
november var vi 20 fritids-
pedagoger som genomgick 
en heldagsutbildning på 
Universeum i Göteborg i 

ämnet teknik och då fi ck vi 
en hel del inspiration även i 
arbetet med de yngre, säger 
Eva-Lena Anderberg. 

Omkring ett halvt kilo lim 
har gått åt till att fästa alla 
leksakerna i kartongerna. De 
måste även hålla för att vri-
das och vändas på när kulan 
ska styras genom banan utan 
att trilla ner i något av hålen. 

– Nu har vi även byggt 
banor i Lego och påbörjat en 
stor i taket, berättar barnen 
med stor entusiasm.

JOHANNA ROOS
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Barnen på fritidshemmet Fregatten på Bohusskolan har använt sin kreativitet, fantasi och inte 
minst ett halvt kilo lim för att bygga egna labyrintspel av återanvända leksaker. 

– Barn på Fregatten bygger 
spel av återvunnet material

Kulspelet har fått nytt liv

Torsdag 27/3 slår vi upp
portarna till vårt växthus!

Premiär!

Välkomna!
Vårblommor i krukor   Påskliljor   Lökväxter   Billiga priser

60kr/st

Ett parti
tvåstänglad
phalaenopsis
Gäller så långt lagret räcker

5kr/st

Stort
sortiment av 
penséplantor
Styckeodlade

För tillfället kan vi ej erbjuda kortbetalning

Familjen Holmedal Öppettider Vardagar kl 10-18, Lördagar kl 10-15, Söndagar Stängt Tel 0520-66 05 01

gamla RV45
i Tunge mellan

Lödöse och
Lilla Edet

Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

4 säckar 

100:-

Stora fina 
Penséer

7:-/st

Vi har allt för trädgården
 Sättpotatis, redskap, gödning, gräsfrö,  

myr- och snigelmedel, mossa- och 
ogräs-bekämpningsmedel m.m.

Algomin utför jordprov 

torsdag 3 april kl 10-17

Medtag 2-3 dl jord från din trädgård 

och få den analyserad utan kostnad. 

Max 2 prov/kund

Köp 2 valfria säckar Algomin  
8-10 kg, 220:-/st och få  
flytande näring på köpet!
Värde 98:-. Gäller endast torsdag 3 april kl 10-17.

Rölunda 50 liters 
Blanda som du vill:  
Planteringsjord, täckbark,  
barkmull, dressjord, naturgödsel....
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NÖDINGE. En femte 
konstgräsplan planeras 
nu i Ale, denna gång i 
centrala Nödinge.

– Behovet är jättestort 
här och en mer lämplig 
plats är svår att finna, 
nära både till boende 
och skolor, säger Kultur- 
fritidsnämndens ordfö-
rande Isabell Korn (M).

Alliansens och Alede-
mokraternas förslag om 
att utreda förutsättning-
arna gillas även av de 
rödgröna.

Det var på nämndens mars-
sammanträde som Isabell 
Korn överraskade med att 
föreslå tjänstemännen att 
utreda en fullstor konstgräs-
plan på Bobollplanen i cen-
trala Nödinge.

– Det var inget jag bara 
kastade ur mig, utan vi har 
under ett par års tid samtalat 
med Nödinge SK om beho-

vet och föreningens möjlig-
heter att hjälpa till. Att det 
har tagit tid beror främst på 
att vi byggt fyra andra pla-
ner och det har känts ange-
läget att först bli klara med 
det vi åtagit oss. Personligen 
anser jag att en plan i Nö-
dinge borde ha varit med 
från början, men av olika 
skäl däribland klubbens egen 
situation gick det fortare på 
övriga orter, säger hon och 
motiverar vidare varför sats-
ningen är viktig:

– Samhällsnyttan blir 
väldigt stor när den blir så 
tillgänglig. Nödinge SK är 
också en förening som väx-
er stadigt och behovet av 
fler planer är påtagligt, när 
vi dessutom kan förlägga en 
ny konstgräsplan nära bar-
nen såväl under skoltid som 
fritid känns beslutet än mer 
självklart.

I Nödinge SK var beske-
det efterlängtat och det kom 
fortare än väntat.

– Vi har fört samtal med 
Isabell och visste att hon 
drev frågan, men jag måste 
säga att det var lite förvånan-
de att läsa hennes ord i en 
insändare från oppositionen 
som talade om att nu blir 
det konstgräs… Hur som 
helst är det bra att alla drar 
åt samma håll. Nu behöver 
vi inte oroa oss för att det 
blir en valfråga, säger Hans 
Ulriksson, kassör i Nödinge 
SK fotboll.

Engagemanget stort
Förvaltningen får nu i upp-
drag att till juni presentera 
ett förslag på hur konstgräs-
planen ska förverkligas på 
Bobollplanen.

– Det kommer att ske i 
dialog med Nödinge SK. 
Precis som i de tidigare pro-
jekten tar vi en diskussion 
om vad kommunen respekti-
ve klubben kan bidra med i 
själva arbetet. NSK har idag 
270 aktiva ungdomar och 

växer stadigt. Jag upplever 
att engagemanget är stort i 
föreningen och jag tror inte 
det kommer att bli svårt att 
hitta samverkansformer, sä-
ger Isabell Korn.

Omklädningsrum och 
parkeringsplatser har varit 
två punkter som har väckt 
funderingar tidigare. Dessa 
tror Hans Ulriksson inte 
längre ska utgöra några pro-
blem.

– När idrottshallen re-
noveras kommer omkläd-
ningsrummen i källaren att 
frigöras, då det byggs nya 

i markplan. Tanken är att 
samutnyttja dem, det är ju 
så nära. Samma sak gäller 
parkeringsplatser. Det är 
bara ett par hundra meter till 
gymnasiet och där finns gott 
om p-platser. Det är bara att 
skylta, menar Ulriksson och 
Isabell Korn fyller i:

– Vi kommer självklart att 
ta ett helhetsgrepp och det 
finns kanske fler tankar kring 
parkeringsplatser. Det får 
utredningen ge svar på. Det 
här kommer att bli ett lyft 
för hela området. 

Du låter tvärsäker. Finns 

det inget som kan lägga hin-
der för projektet?

– Nej, vi har redan byggt 
fyra konstgräsplaner under 
mandatperioden så tjänste-
männen kan det här nu. Se-
dan kan jag bara konstatera 
att under Socialdemokrater-
nas 16 år vid  makten bygg-
des inte en enda konstgräs-
plan, så det var ju roligt att 
de var så snabba att hänga på 
den här gången, säger Isabell 
Korn med ett snett leende.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Konstgräs på Bobollplanen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn (M), och Nödinge 
SK fotbolls kassör, Hans Ulriksson, berättar om planerna för Ales femte konstgräsplan. Ärendet 
snabbutreds nu och i juni ska tjänstemännen presentera en plan.

– Isabell Korn (M) vill komma igång snarast möjligt

Klart för konstgräs 
centralt i Nödinge
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ALVHEM. Tisdagen den 
1 april öppnar restau-
rangen för säsongen.

Ganska snart hoppas 
också Ale GK kunna 
välkomna golfarna till 
Kungsgården.

– Det har varit en 
mild vinter som gör att 
banan är i god kondition 
för årstiden, säger Hen-
ning Lundström.

Ett litet bakslag i vädret un-
der föregående vecka, med 
lägre temperatur under någ-
ra dagar samt kalla nordliga 
vindar och fortsatt låga tem-
peraturer på nätterna, inne-
bär att säsongsstarten på Ale 
GK låter vänta på sig ytterli-
gare en tid. 

– Det behöver vara sju-åt-
ta grader i backen för att 

gräset skall börja växa. När 
det sker så kan vi öppna våra 
sommargreener. Förhopp-
ningsvis blir det inom ett 
par veckor. Vi kommer att ge 
fortlöpande information på 
vår hemsida, berättar Hen-
ning Lundström.

Toppklass
Medlemsutvecklingen har 
varit positiv för Ale GK un-
der de senaste åren. En bana 
i absolut toppklass och en 
tydlig ambition om att hela 
tiden utveckla verksamheten 
har givit resultat.

– Golf är för alla åldrar 
och bidrar till friskvård och 
en god hälsa, säger Henning 
Lundström.

För att rekrytera nya med-
lemmar kommer klubben att 
arrangera prova på-golf på 
torsdagar med möjlighet att 

kunna låna klubbor. Dess-
utom kommer det att bli en 
torsdagsklubb för dem med 
högre handicap och som vill 
hitta spelkamrater. Vidare 
erbjuds gratis utbildning för 
dem som är nybörjare och 
vill bli medlem samt fritt spel 
på korthålsbanan för ungdo-
mar under 16 år.

– Även ickegolfare är na-
turligtvis hjärtligt välkomna 
upp till den idylliska miljö 
som omger Kungsgården. Vi 
har bland annat en fantastisk 
natur- och kulturstig som 
ligger i direkt anslutning till 
banan, säger Henning.

Inför årets säsong har 
Henning Lundström ge-
nomgått en utbildning som 
personlig tränare och blivit 
certifierad inom Fustra.

– Syftet med metoden 
är att balansera kroppen, 

ge god hållning, rörlighet 
och kroppskännedom med 
grundstenarna hållning, ac-
tive core, medveten andning 
samt ledriktiga rörelser för 
de leder som påverkas. Dessa 
grundstenar ger oss red-
skapen för att röra oss rätt i 
både golfsvingen, träning-
en och vardagen, förklarar 
Henning Lundström som 
kommer att erbjuda person-
liga träningstimmar som ett 
komplement till traditionella 
golflektioner.

Ett antal medlemskvällar 
med olika temarubriker finns 
också inbokade under våren. 
Bland annat blir det föreläs-
ningar om kost, fysträning 
och trädgård. Tävlingssä-
songen inleds den 1 maj med 
Kungsslaget.

JONAS ANDERSSON

Hälsar välkommen till en ny säsong hos Ale GK gör Henning 
Lundström, som under vintern utbildat sig till personlig tränare 
och blivit certifierad inom Fustra.

– Ale GK rustade för ny säsong
Öppning nära förestående
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BOHUS. Minns du 
labyrintspelet där man 
skulle balansera en kula 
genom en bana utan att 
den trillade ner i något 
hål?

Barnen på fritids-
hemmet Fregatten på 
Bohusskolan har gjort 
egna versioner av Brios 
klassiker.

Spindlar, spöken, ormar, 
mjukisdjur och domi-
nobrickor. Det mesta går att 

använda när man tillverkar 
ett eget labyrintspel. 

Genom att återanvända 
gamla leksaker och spelkar-
tonger har barnen på fritids-
hemmet Fregatten skapat 
nya kreativa spel som dess-
utom främjar en hållbar ut-
veckling. 

– Vi har jobbat en del med 
teknik och experiment bland 
de äldre barnen tidigare. I 
november var vi 20 fritids-
pedagoger som genomgick 
en heldagsutbildning på 
Universeum i Göteborg i 

ämnet teknik och då fi ck vi 
en hel del inspiration även i 
arbetet med de yngre, säger 
Eva-Lena Anderberg. 

Omkring ett halvt kilo lim 
har gått åt till att fästa alla 
leksakerna i kartongerna. De 
måste även hålla för att vri-
das och vändas på när kulan 
ska styras genom banan utan 
att trilla ner i något av hålen. 

– Nu har vi även byggt 
banor i Lego och påbörjat en 
stor i taket, berättar barnen 
med stor entusiasm.

JOHANNA ROOS
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Barnen på fritidshemmet Fregatten på Bohusskolan har använt sin kreativitet, fantasi och inte 
minst ett halvt kilo lim för att bygga egna labyrintspel av återanvända leksaker. 

– Barn på Fregatten bygger 
spel av återvunnet material

Kulspelet har fått nytt liv

Torsdag 27/3 slår vi upp
portarna till vårt växthus!

Premiär!

Välkomna!
Vårblommor i krukor   Påskliljor   Lökväxter   Billiga priser

60kr/st

Ett parti
tvåstänglad
phalaenopsis
Gäller så långt lagret räcker

5kr/st

Stort
sortiment av 
penséplantor
Styckeodlade

För tillfället kan vi ej erbjuda kortbetalning

Familjen Holmedal Öppettider Vardagar kl 10-18, Lördagar kl 10-15, Söndagar Stängt Tel 0520-66 05 01

gamla RV45
i Tunge mellan

Lödöse och
Lilla Edet

Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

4 säckar 

100:-

Stora fina 
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Vi har allt för trädgården
 Sättpotatis, redskap, gödning, gräsfrö,  

myr- och snigelmedel, mossa- och 
ogräs-bekämpningsmedel m.m.

Algomin utför jordprov 

torsdag 3 april kl 10-17

Medtag 2-3 dl jord från din trädgård 

och få den analyserad utan kostnad. 

Max 2 prov/kund

Köp 2 valfria säckar Algomin  
8-10 kg, 220:-/st och få  
flytande näring på köpet!
Värde 98:-. Gäller endast torsdag 3 april kl 10-17.

Rölunda 50 liters 
Blanda som du vill:  
Planteringsjord, täckbark,  
barkmull, dressjord, naturgödsel....
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NÖDINGE. En femte 
konstgräsplan planeras 
nu i Ale, denna gång i 
centrala Nödinge.

– Behovet är jättestort 
här och en mer lämplig 
plats är svår att finna, 
nära både till boende 
och skolor, säger Kultur- 
fritidsnämndens ordfö-
rande Isabell Korn (M).

Alliansens och Alede-
mokraternas förslag om 
att utreda förutsättning-
arna gillas även av de 
rödgröna.

Det var på nämndens mars-
sammanträde som Isabell 
Korn överraskade med att 
föreslå tjänstemännen att 
utreda en fullstor konstgräs-
plan på Bobollplanen i cen-
trala Nödinge.

– Det var inget jag bara 
kastade ur mig, utan vi har 
under ett par års tid samtalat 
med Nödinge SK om beho-

vet och föreningens möjlig-
heter att hjälpa till. Att det 
har tagit tid beror främst på 
att vi byggt fyra andra pla-
ner och det har känts ange-
läget att först bli klara med 
det vi åtagit oss. Personligen 
anser jag att en plan i Nö-
dinge borde ha varit med 
från början, men av olika 
skäl däribland klubbens egen 
situation gick det fortare på 
övriga orter, säger hon och 
motiverar vidare varför sats-
ningen är viktig:

– Samhällsnyttan blir 
väldigt stor när den blir så 
tillgänglig. Nödinge SK är 
också en förening som väx-
er stadigt och behovet av 
fler planer är påtagligt, när 
vi dessutom kan förlägga en 
ny konstgräsplan nära bar-
nen såväl under skoltid som 
fritid känns beslutet än mer 
självklart.

I Nödinge SK var beske-
det efterlängtat och det kom 
fortare än väntat.

– Vi har fört samtal med 
Isabell och visste att hon 
drev frågan, men jag måste 
säga att det var lite förvånan-
de att läsa hennes ord i en 
insändare från oppositionen 
som talade om att nu blir 
det konstgräs… Hur som 
helst är det bra att alla drar 
åt samma håll. Nu behöver 
vi inte oroa oss för att det 
blir en valfråga, säger Hans 
Ulriksson, kassör i Nödinge 
SK fotboll.

Engagemanget stort
Förvaltningen får nu i upp-
drag att till juni presentera 
ett förslag på hur konstgräs-
planen ska förverkligas på 
Bobollplanen.

– Det kommer att ske i 
dialog med Nödinge SK. 
Precis som i de tidigare pro-
jekten tar vi en diskussion 
om vad kommunen respekti-
ve klubben kan bidra med i 
själva arbetet. NSK har idag 
270 aktiva ungdomar och 

växer stadigt. Jag upplever 
att engagemanget är stort i 
föreningen och jag tror inte 
det kommer att bli svårt att 
hitta samverkansformer, sä-
ger Isabell Korn.

Omklädningsrum och 
parkeringsplatser har varit 
två punkter som har väckt 
funderingar tidigare. Dessa 
tror Hans Ulriksson inte 
längre ska utgöra några pro-
blem.

– När idrottshallen re-
noveras kommer omkläd-
ningsrummen i källaren att 
frigöras, då det byggs nya 

i markplan. Tanken är att 
samutnyttja dem, det är ju 
så nära. Samma sak gäller 
parkeringsplatser. Det är 
bara ett par hundra meter till 
gymnasiet och där finns gott 
om p-platser. Det är bara att 
skylta, menar Ulriksson och 
Isabell Korn fyller i:

– Vi kommer självklart att 
ta ett helhetsgrepp och det 
finns kanske fler tankar kring 
parkeringsplatser. Det får 
utredningen ge svar på. Det 
här kommer att bli ett lyft 
för hela området. 

Du låter tvärsäker. Finns 

det inget som kan lägga hin-
der för projektet?

– Nej, vi har redan byggt 
fyra konstgräsplaner under 
mandatperioden så tjänste-
männen kan det här nu. Se-
dan kan jag bara konstatera 
att under Socialdemokrater-
nas 16 år vid  makten bygg-
des inte en enda konstgräs-
plan, så det var ju roligt att 
de var så snabba att hänga på 
den här gången, säger Isabell 
Korn med ett snett leende.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Konstgräs på Bobollplanen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn (M), och Nödinge 
SK fotbolls kassör, Hans Ulriksson, berättar om planerna för Ales femte konstgräsplan. Ärendet 
snabbutreds nu och i juni ska tjänstemännen presentera en plan.

– Isabell Korn (M) vill komma igång snarast möjligt

Klart för konstgräs 
centralt i Nödinge
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ALVHEM. Tisdagen den 
1 april öppnar restau-
rangen för säsongen.

Ganska snart hoppas 
också Ale GK kunna 
välkomna golfarna till 
Kungsgården.

– Det har varit en 
mild vinter som gör att 
banan är i god kondition 
för årstiden, säger Hen-
ning Lundström.

Ett litet bakslag i vädret un-
der föregående vecka, med 
lägre temperatur under någ-
ra dagar samt kalla nordliga 
vindar och fortsatt låga tem-
peraturer på nätterna, inne-
bär att säsongsstarten på Ale 
GK låter vänta på sig ytterli-
gare en tid. 

– Det behöver vara sju-åt-
ta grader i backen för att 

gräset skall börja växa. När 
det sker så kan vi öppna våra 
sommargreener. Förhopp-
ningsvis blir det inom ett 
par veckor. Vi kommer att ge 
fortlöpande information på 
vår hemsida, berättar Hen-
ning Lundström.

Toppklass
Medlemsutvecklingen har 
varit positiv för Ale GK un-
der de senaste åren. En bana 
i absolut toppklass och en 
tydlig ambition om att hela 
tiden utveckla verksamheten 
har givit resultat.

– Golf är för alla åldrar 
och bidrar till friskvård och 
en god hälsa, säger Henning 
Lundström.

För att rekrytera nya med-
lemmar kommer klubben att 
arrangera prova på-golf på 
torsdagar med möjlighet att 

kunna låna klubbor. Dess-
utom kommer det att bli en 
torsdagsklubb för dem med 
högre handicap och som vill 
hitta spelkamrater. Vidare 
erbjuds gratis utbildning för 
dem som är nybörjare och 
vill bli medlem samt fritt spel 
på korthålsbanan för ungdo-
mar under 16 år.

– Även ickegolfare är na-
turligtvis hjärtligt välkomna 
upp till den idylliska miljö 
som omger Kungsgården. Vi 
har bland annat en fantastisk 
natur- och kulturstig som 
ligger i direkt anslutning till 
banan, säger Henning.

Inför årets säsong har 
Henning Lundström ge-
nomgått en utbildning som 
personlig tränare och blivit 
certifierad inom Fustra.

– Syftet med metoden 
är att balansera kroppen, 

ge god hållning, rörlighet 
och kroppskännedom med 
grundstenarna hållning, ac-
tive core, medveten andning 
samt ledriktiga rörelser för 
de leder som påverkas. Dessa 
grundstenar ger oss red-
skapen för att röra oss rätt i 
både golfsvingen, träning-
en och vardagen, förklarar 
Henning Lundström som 
kommer att erbjuda person-
liga träningstimmar som ett 
komplement till traditionella 
golflektioner.

Ett antal medlemskvällar 
med olika temarubriker finns 
också inbokade under våren. 
Bland annat blir det föreläs-
ningar om kost, fysträning 
och trädgård. Tävlingssä-
songen inleds den 1 maj med 
Kungsslaget.

JONAS ANDERSSON

Hälsar välkommen till en ny säsong hos Ale GK gör Henning 
Lundström, som under vintern utbildat sig till personlig tränare 
och blivit certifierad inom Fustra.

– Ale GK rustade för ny säsong
Öppning nära förestående
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LILLA EDET. Det gamla 
kommunhuset genom-
går en förvandling.

Den 1 maj ska det 
vara klart för inflytt-
ning på Torgbacken 19 i 
centrala Lilla Edet.

– Intresset är stort. 
17 av 19 lägenheter är 
redan uthyrda, säger 
Leifabs vd Lars Wijk-
mark.

I samma huskropp som Fol-
kets Hus är beläget, i den 
del där kommunens tjänste-
mannaorganisation tidigare 
fanns samlad, går renove-
ringsarbetet in i sin slutfas. 
Den 22 april sker slutbesikt-
ningen av de 19 lägenheter 

som går under projektnam-
net Torgbacken 19.

– Vi har precis installerat 
vitvarorna och håller som 
bäst på att iordningställa lä-
genhetsförråden. Därefter 
ska räcken till balkongerna 
monteras och fasaden tvättas 
och putsas, förklarar Gun-
nar Andersson, platschef på 
NCC som har totalentrepre-
naden.

Eftersom byggnadsföre-
taget har fått ta hänsyn till 
befintlig konstruktion går 
det inte att dra alltför stora 
paralleller med lägenheterna 
i Centralen 3 där även Netto 
inryms.

– Det är ett gammalt hus 
med sina fel och brister som 
vi har fått åtgärda. Jag mås-

te säga att det är ett väldigt 
spännande projekt att arbeta 
med och alla som kommer 
på besök är imponerade över 
den förvandling som skett. 
Själv blir man väl lite hem-
mablind, säger Gunnar An-
dersson och tillägger:

– Jag vill verkligen ta till-
fället i akt att lyfta fram Bo 
Edh på Leifab, som utgör 
beställarsidan i det här fal-
let. Samarbetet har fungerat 
jättebra och även en klapp på 
axeln till alla duktiga under- 
entreprenörer.

Bekvämt boende
Torgbacken 19 kommer att 
utgöras av en- och tvårums-
lägenheter. De personer som 
hittills har tecknat sig för en 
ny bostad i centrum är före-

trädelsevis Lilla Edet-bor.
– Det är invånare som 

lämnar egna hem för ett nytt 
bekvämt boende. Det som 
tilltalar våra nya hyresgäster 
är framförallt läget plus att 
många framhävt storleken på 
lägenheterna som optimal, 
säger Lars Wijkmark.

– Vad vi kan konstatera 
är att hyresrätt som boende-
form har slagit väldigt väl ut 
i Lilla Edet. Vår bedömning 
är att den grupp människor 
som lämnar egna hem för 
att flytta till lägenhet inte 
vill binda upp kapital i en 
bostadsrätt. De vill ha peng-
arna att leva för, säger Lars 
Ivarsbo (C), vice ordförande 
i Leifab.

Vad finns att säga om 
lägenheternas standard på 

Torgbacken 19?
– Det är ljusa och väldigt 

trevliga lägenheter. Alla 
utom en lägenhet har egen 
balkong eller uteplats. No-
terbart i övrigt är badrum-

men som är rejält tilltagna; 
5,5 kvadratmeter. Det blir 
verkligen ett bra boende på 
alla sätt, avslutar Gunnar 
Andersson.

JONAS ANDERSSON

– Snart inflyttningsklart på Torgbacken 19
Eftertraktade lägenheter i centrum

SPF Göta Älvdalsbyg-
den träffades 13 mars för 
månadsmöte i det ny-
byggda trygghetsboendets 
samlingslokal Träffpunkt 
Hägern i Lilla Edet. Ordfö-
rande Kerstin Andersson 
hälsade deltagarna välkom-
na. och speciellt psykotera-
peuten Lennart Björklund.

Lennart Björklund har 
ägnat en stor del av sin tid 
att studera hur syskonens 
placering i barnaskaran på-
verkar deras framtida liv. En 
mycket intressant föreläs-
ning om hur olika syskon-
kombinationer, åldersskill-
nader och kön kan styra 

framtiden. Hur går det för 
den yngste? Hur påverkas 
tvillingar om de skiljs från 
varandra? Detta och mycket 
annat på ett spirituellt sätt.

Kerstin redogjorde sedan 
kort för kommunens planer 
och uppmanade alla som 
önskade trygghetsboende i 
Lödöse att kontakta kom-
munen, för att få lite fart på 
byggandet.

Ulla Koch berättade 
om kommande resa och 
efterlyste också förslag på 
resmål.

Eftermiddagen avslutades 
med kaffe och lotteri.

Månadsmöte i ny samlingslokal

 Gästföreläsare Lennart Björklund och ordföranden i SPF  
 Göta Älvdalsbygden, Kerstin Andersson. 

Gunnar Andersson, platschef NCC.

Lars Ivarsbo, vice ordförande i Leifab.
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Fördjupad översiktsplan för Lödöse
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Lödöse 2014-02-25. Planförslaget har tidigare varit 
utsänt för samråd under perioden 16 maj-26 juni 2013. Planområdet 
avgränsas norr om Spetalbergen i norr, kommungränsen i söder, Göta 
älv i väster och Gårdaån samt väg E45 i öster. Den 5 mars beslutade 
kommunstyrelsen att ställa ut planen för granskning. 

Fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har två syften. Det första är 
att konkret utgöra en ram som anger möjligheterna för utveckling och 
bevarande i Lödöse, vilket underlättar för kommande planering och 
utbyggnad i Lödöse. Det andra syftet är att själva arbetet med planen 
ska fungera som inspirationskälla och underlag för diskussioner och 
idéarbete bland Lödösebor och andra som på olika sätt medverkar i 
samhällsbyggandet.

Utställningstid
26 mars – 20 maj 2013

Utställningsplatser
Utställningsmaterialet finns tillgängligt på nedanstående platser under 
ordinarie öppettider:
Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet
Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet
Lödösehus, Museivägen 1, Lödöse
Utställningshandlingarna finns även tillgängliga på kommunens 
webbplats: lillaedet.se/byggabomiljo under Kommunens planarbete/
Fördjupad översiktsplan.

Synpunkter
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen 
senast 2014-06-26 till kommunen@lillaedet.se eller i brev till:
Lilla Edets kommun
Kommunstyrelsen
463 80 Lilla Edet

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Upplysningar
En översiktsplan är inte rättsligt bindande men vägledande vid 
detaljplaneläggning och bygglovprövning. Efter utställningen förväntas 
planen antas av kommunfullmäktige.
Vill du ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun, 0520-65 95 22
Martin Nord, Norconsult, 031-50 71 21

KOMMUNSTYRELSEN
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LILLA EDET. Det gamla 
kommunhuset genom-
går en förvandling.

Den 1 maj ska det 
vara klart för inflytt-
ning på Torgbacken 19 i 
centrala Lilla Edet.

– Intresset är stort. 
17 av 19 lägenheter är 
redan uthyrda, säger 
Leifabs vd Lars Wijk-
mark.

I samma huskropp som Fol-
kets Hus är beläget, i den 
del där kommunens tjänste-
mannaorganisation tidigare 
fanns samlad, går renove-
ringsarbetet in i sin slutfas. 
Den 22 april sker slutbesikt-
ningen av de 19 lägenheter 

som går under projektnam-
net Torgbacken 19.

– Vi har precis installerat 
vitvarorna och håller som 
bäst på att iordningställa lä-
genhetsförråden. Därefter 
ska räcken till balkongerna 
monteras och fasaden tvättas 
och putsas, förklarar Gun-
nar Andersson, platschef på 
NCC som har totalentrepre-
naden.

Eftersom byggnadsföre-
taget har fått ta hänsyn till 
befintlig konstruktion går 
det inte att dra alltför stora 
paralleller med lägenheterna 
i Centralen 3 där även Netto 
inryms.

– Det är ett gammalt hus 
med sina fel och brister som 
vi har fått åtgärda. Jag mås-

te säga att det är ett väldigt 
spännande projekt att arbeta 
med och alla som kommer 
på besök är imponerade över 
den förvandling som skett. 
Själv blir man väl lite hem-
mablind, säger Gunnar An-
dersson och tillägger:

– Jag vill verkligen ta till-
fället i akt att lyfta fram Bo 
Edh på Leifab, som utgör 
beställarsidan i det här fal-
let. Samarbetet har fungerat 
jättebra och även en klapp på 
axeln till alla duktiga under- 
entreprenörer.

Bekvämt boende
Torgbacken 19 kommer att 
utgöras av en- och tvårums-
lägenheter. De personer som 
hittills har tecknat sig för en 
ny bostad i centrum är före-

trädelsevis Lilla Edet-bor.
– Det är invånare som 

lämnar egna hem för ett nytt 
bekvämt boende. Det som 
tilltalar våra nya hyresgäster 
är framförallt läget plus att 
många framhävt storleken på 
lägenheterna som optimal, 
säger Lars Wijkmark.

– Vad vi kan konstatera 
är att hyresrätt som boende-
form har slagit väldigt väl ut 
i Lilla Edet. Vår bedömning 
är att den grupp människor 
som lämnar egna hem för 
att flytta till lägenhet inte 
vill binda upp kapital i en 
bostadsrätt. De vill ha peng-
arna att leva för, säger Lars 
Ivarsbo (C), vice ordförande 
i Leifab.

Vad finns att säga om 
lägenheternas standard på 

Torgbacken 19?
– Det är ljusa och väldigt 

trevliga lägenheter. Alla 
utom en lägenhet har egen 
balkong eller uteplats. No-
terbart i övrigt är badrum-

men som är rejält tilltagna; 
5,5 kvadratmeter. Det blir 
verkligen ett bra boende på 
alla sätt, avslutar Gunnar 
Andersson.

JONAS ANDERSSON

– Snart inflyttningsklart på Torgbacken 19
Eftertraktade lägenheter i centrum

SPF Göta Älvdalsbyg-
den träffades 13 mars för 
månadsmöte i det ny-
byggda trygghetsboendets 
samlingslokal Träffpunkt 
Hägern i Lilla Edet. Ordfö-
rande Kerstin Andersson 
hälsade deltagarna välkom-
na. och speciellt psykotera-
peuten Lennart Björklund.

Lennart Björklund har 
ägnat en stor del av sin tid 
att studera hur syskonens 
placering i barnaskaran på-
verkar deras framtida liv. En 
mycket intressant föreläs-
ning om hur olika syskon-
kombinationer, åldersskill-
nader och kön kan styra 

framtiden. Hur går det för 
den yngste? Hur påverkas 
tvillingar om de skiljs från 
varandra? Detta och mycket 
annat på ett spirituellt sätt.

Kerstin redogjorde sedan 
kort för kommunens planer 
och uppmanade alla som 
önskade trygghetsboende i 
Lödöse att kontakta kom-
munen, för att få lite fart på 
byggandet.

Ulla Koch berättade 
om kommande resa och 
efterlyste också förslag på 
resmål.

Eftermiddagen avslutades 
med kaffe och lotteri.

Månadsmöte i ny samlingslokal

 Gästföreläsare Lennart Björklund och ordföranden i SPF  
 Göta Älvdalsbygden, Kerstin Andersson. 

Gunnar Andersson, platschef NCC.

Lars Ivarsbo, vice ordförande i Leifab.
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Fördjupad översiktsplan för Lödöse
Lilla Edets kommun har upprättat ett förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Lödöse 2014-02-25. Planförslaget har tidigare varit 
utsänt för samråd under perioden 16 maj-26 juni 2013. Planområdet 
avgränsas norr om Spetalbergen i norr, kommungränsen i söder, Göta 
älv i väster och Gårdaån samt väg E45 i öster. Den 5 mars beslutade 
kommunstyrelsen att ställa ut planen för granskning. 

Fördjupning av översiktsplanen för Lödöse har två syften. Det första är 
att konkret utgöra en ram som anger möjligheterna för utveckling och 
bevarande i Lödöse, vilket underlättar för kommande planering och 
utbyggnad i Lödöse. Det andra syftet är att själva arbetet med planen 
ska fungera som inspirationskälla och underlag för diskussioner och 
idéarbete bland Lödösebor och andra som på olika sätt medverkar i 
samhällsbyggandet.

Utställningstid
26 mars – 20 maj 2013

Utställningsplatser
Utställningsmaterialet finns tillgängligt på nedanstående platser under 
ordinarie öppettider:
Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet
Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 63, Lilla Edet
Lödösehus, Museivägen 1, Lödöse
Utställningshandlingarna finns även tillgängliga på kommunens 
webbplats: lillaedet.se/byggabomiljo under Kommunens planarbete/
Fördjupad översiktsplan.

Synpunkter
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen 
senast 2014-06-26 till kommunen@lillaedet.se eller i brev till:
Lilla Edets kommun
Kommunstyrelsen
463 80 Lilla Edet

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Upplysningar
En översiktsplan är inte rättsligt bindande men vägledande vid 
detaljplaneläggning och bygglovprövning. Efter utställningen förväntas 
planen antas av kommunfullmäktige.
Vill du ha ytterligare information kontakta:
Paul Mäkelä, Lilla Edets kommun, 0520-65 95 22
Martin Nord, Norconsult, 031-50 71 21

KOMMUNSTYRELSEN

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

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Feriejobb för ungdomar
Ansökningsperiod 26 mars-20 april.

Du som gick ur nian förra året har nu möjlighet att söka feriejobb 

hos kommunen under sommaren. Här ser du exempel på kommu-

nala verksamhetsområden där vi kan erbjuda ferieplatser;

Ansökningsblankett fi nner du på lillaedet.se/feriejobb. Du har ock-

så möjlighet att hämta blanketten i Medborgarservice på Järnvägs-

gatan 12, Lilla Edet. Ansökningsperioden är 26 mars-20 april.

» lillaedet.se/feriejobb

Du lånar böckerna enkelt via internet till din dator, surf-

platta, läsplatta eller telefon och slipper tänka på återläm-

ningsdatum. Dessutom fi nns e-böckerna tillgängliga dygnet 

runt utan reservationsköer. Du får låna två böcker/vecka 

och lånetiden är 28 dagar. 

För att få tillgång till e-böcker behöver du ett lånekort från 

Lilla Edets bibliotek eller Lödösefi lialen samt en pinkod. 

Läs mer om hur du kommer igång med e-böcker på

» lillaedet.se/e-bocker

�

Onsdag 16 april, kl. 12

Biblioteket, Lilla Edet

Hanna delar med sig av sina bästa 

skrivtips, idéer och skrivarövningar. 

Skrivarverkstan är för alla som tyck-

er det är kul att skriva och är mellan 

13 och 18 år. Eftersom platserna är 

begränsade behöver du anmäla dig 

för att vara säker på att få en plats. 

Anmälan görs på Lilla Edets biblio-

tek eller på 0520-65 96 90.

� Flower loom
Måndag 14 april, kl. 10 (8-10 år),

kl. 11.15 (från 11 år)

Biblioteket, Lilla Edet

Prova på att göra Flower loom – små 

blommor av garn som kan användas 

som nyckelring, brosch eller hårspän-

ne. Hämta en gratis biljett på Lilla 

Edets bibliotek från 31/3. Det går 

också bra att boka biljett på 0520-65 

96 90. Begränsat antal platser, först 

till kvarn. 12 personer per grupp.

� Påsklovsaktiviteter        

Tisdag 7 april, kl. 16-19, Biblioteket i Lilla Edet

Möt kommunens energi- och klimatrådgivare 

och få svar på dina frågor om bland annat 

uppvärmning, energieffektivisering, elavtal 

och belysning som har med ditt boendes 

energiförbrukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN MARS - APRIL 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

29 mars kl. 20.30-21.30

Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, 

Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad har 

utmanat varandra - Vilka släcker mest? 

Hjälp din kommun att vinna! 

Anmäl ditt deltagande på:

» wwf.se/earthhour

Har du tänkt bygga nytt eller bygga till i sommar? Passa på att söka 

bygglov redan nu, medan handläggningstiderna är korta. Det är viktigt att 

vara ute i god tid då handläggningstiderna varierar beroende på vad och 

var du har tänkt bygga.  Du kan öka möjligheterna för en snabb handlägg-

ning genom att se till att din ansökan är komplett och bifoga de ritningar 

och handlingar som krävs för ärendet. 

» lillaedet.se/bygglov

Kommunen söker familjer och vuxna som vill 

bli värdfamilj för ensamkommande ungdomar. 

Under 2014 beräknar kommunen att ta emot 

10-12 pojkar i åldern 15-17 år. De kommer i 

första hand från krigets Syrien och Afghanistan.

» lillaedet.se/vardfamilj

�

Under vecka 13 startar sopning av gatorna i delar av centrala Lilla Edet. De kommande veckorna 

kommer sopning sedan ske i resterande delar av kommunen och beräknas vara klar inom sex veckor.

Öppet hus 23 april kl. 10-15

Familjecentralen Eken i Lilla Edet fyller 5 år. 

Välkommen att fi ra öppet hus tillsammans med 

barn, föräldrar och allmänhet. Familjecentralen 

Eken håller extraöppet och anordnar aktiviteter 

som ansiktsmålning, musik- och sagostund och 

pyssel. Kom under den tiden som passar dig 

bäst. Välkommen!

» lillaedet.se/familjecentralen
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LILLA EDET. – Ljusare 
stämningsläge än nor-
malt.

Det konstaterade 
BRG:s omvärldsanalyti-
ker Mårten Andersson 
vid sitt anförande på 
frukostmötet i Folkets 
Hus.

Det råder dessutom 
rekordhög infl yttning i 
regionen där Lilla Edet 
toppar listan av de 13 
medlemskommunerna.

Regionens företagare är 
försiktigt optimistiska inför 

framtiden. Exportcheferna 
ger samma bild enligt Mår-
ten Andersson.

– Jämfört med hösten 
2012 så har optimismen ökat 
kraftigt. Vi befi nner oss i en 
tillväxtzon.

– En hög infl yttning till 
Göteborgsregionen dri-
ver på sysselsättningen som 
fortsätter uppåt. Vår region 
har en bättre utveckling än 
nationen i stort. Även på ar-
betsmarknaden ser vi att ut-
vecklingen är bra, arbetslös-
heten börjar att sjunka, säger 
Mårten Andersson.

I februari i år var arbets-

lösheten 8,5 % i riket, 7,2 % 
i regionen – att jämföra med 
Lilla Edets 8,4 %. Även ung-
domsarbetslösheten minskar 
generellt sett i landet och 
Göteborgsregionen utgör 
inget undantag.

– Handels- och service-
sektorn går väldigt bra och 
de är de stora bitarna där 
ungdomar får arbete, förkla-
rade Bernt Källgren från 
Arbetsförmedlingen som 
deltog i diskussionen.

Utbildningsnivån låg
Tyvärr går Lilla Edet mot 
strömmen inom just detta 
område. Ungdomsarbetslös-
heten i Lilla Edet är nu 19,9 
% vilket är en ökning med 
1,3 %. Det ska jämföras med 
rikets 16,2 % och regionens 
12,3 %.

– Utbildningsnivån är låg 
i vår kommun och det slår 
igenom på ungdomsarbets-
lösheten. Det hänger ihop 
och är givetvis ett bekym-
mer, säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

Desto mer glädjande läs-
ning för Lilla Edets del är 
befolkningstillväxten, som 
ökade med knappt två pro-
cent under förra året. Lilla 
Edets kommun hade vid 
årets slut 12 829 invånare.

– Det fi nns anledning och 
tro att ökningen kommer att 
fortsätta, säger Mårten An-
dersson som i sitt bildspel 

redogjorde för in- och ut-
pendlingen.

– Lilla Edets invånare 
söker sig mer och mer till 

Göteborg, arbetspendlingen 
till Trollhättan har däremot 
minskat.

Nästa frukostmöte äger 

rum tisdagen den 13 maj och 
då ska även Årets företagare 
prisas. 

JONAS ANDERSSON

UDDEVALLA. Åtta 
Västsvenska kommuner 
utmanar varandra inför 
Earth Hour.

En av de medverkan-
de kommunerna är Lilla 
Edet.

– Tävlingen består i 
att försöka få så många 
av sina kommuninvå-
nare engagerad i denna 
manifestation, säger 
energi- och klimatråd-
givare Elina Järkil, sam-
ordnare för projektet.

På en presskonferens i fre-
dags redogjordes bakgrun-
den till den utmaning som 
de åtta kommunerna har 
antagit.

– Idén föddes i fjol och då 
var Uddevalla, Vänersborg 
och Trollhättan med i utma-
ningen. Nu har tävlingen ut-
vidgats med ytterligare fem 

kommuner vilket vi tycker 
är väldigt roligt, säger Elina 
Järkil.

Nu på lördag klockan 
20.30 infaller Earth Hour, 
som grundar sig i det initi-
ativ som Världsnaturfonden 
tog 2007. Budskapet har 
spridit sig över hela världen.

– Detta är ingen energis-
parkampanj, snarare en ut-
maning för att få till stånd en 
klimatförändring. Det krävs 
konkret handling nu för att 
lyckas begränsa klimatför-
ändringen.

Årets tema för Earth 
Hour är bilen, biffen, bosta-
den och börsen.

– För bilen gäller det att 
hitta alternativ till fossila 
drivmedel. Biffen innebär att 
vi bör halvera vår köttkon-
sumtion. Vad gäller bostaden 
så handlar det om att hitta 
förnyelsebara energikällor 
och att minska energianvän-

dandet. Slutligen har vi bör-
sen som syftar till att vi bör 
pensionsspara och investera i 
det som är klimatsmart.

Fokus för det åtta kom-
munerna som ingår i utma-
ningen ligger på att nå ut 
till barn och ungdomar via 
skolorna.

– Det kommer att ske lo-
kala aktiviteter av olika slag, 
förklarar Elina Järkil.

Trollhättan tog hem vand-
ringspriset i fjol då man fi ck 
358 invånare som klickade in 
på wwf.se och anmälde sitt 
engagemang för Earth Hour.

– Vi kommer att räkna 
ihop det procentuella utfal-
let i förhållande till invåna-
rantalet för att få fram den 
vinnande kommunen. Man 
kan anmäla sitt intresse fram 
till dess att Earth Hour äger 
rum, säger Elina Järkil.

Vad krävs av de per-
soner som anmäler sitt 

deltagande i utmaningen?
– Att han eller hon ska 

engagera sig på något sätt i 
världens största miljömani-
festation.
FOTNOT. Kommunerna som utma-
nar varandra inför Earth Hour är 
Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, 

JONAS ANDERSSON
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Elina Järkil är samordnare för projektet där åtta Västsvenska 
kommuner utmanar varandra inför Earth Hour, däribland Lilla 
Edet.

Earth Hour infaller nu på lördag.

– Tävling utlyst inför Earth Hour
Kommuner utmanar varandra
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Mårten Andersson, omvärldsanalytiker på Business Region Göteborg, frukosttalade i Folkets Hus.

Bernt Källgren, Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet.

– Konjunkturläget ser ljust ut

Optimistiska
tongångar
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STRÖM. Längtan är över.
Konstgräsplanen på 

Strömsvallen är redo att 
beträdas.

– Skönt att slippa 
fl ackandet till angräns-
ande kommuner, säger 
Krister Andersson i Edet 
FK.

Ett överklagande gjorde att 
projektet försenades. Nu är 
det dock gröna sidan upp på 
Strömsvallen och fotbolls-
klubbarnas hett efterlängta-
de konstgräsplan är färdig-
ställd. 

– Nu är vår del avslutad. 
Det är ett beställningsjobb 
av kommunen som vi ansva-
rat för. Det är den senaste 
tidens konstgräs som har 
lagts på Strömsvallen varför 
det fi nns anledning att ha 
höga förväntningar om en 
bra kvalitet, förklarar Raimo 

Proos på Leifab.
– Det är fritidsförvalt-

ningen som kommer att stå 
för drift och underhåll. Bara 
för att det är konstgräs inne-
bär det inte att planen är un-
derhållsfri. Det krävs ständig 
borstning och tillsyn av gra-
nulatkulorna för att upprätt-
hålla en hög standard. Förar-
betet är a och o i ett sådant 
här projekt och det är vi rik-
tigt nöjda med, säger Raimo 
Proos.

Obeskrivligt skönt
Kommunens fotbollsklubbar 
slipper hädanefter att kuska 
runt till Ale och Ljungskile 
för att få vettiga träningsför-
hållanden under vintern och 
tidig vårsäsong.

– Vi har räknat dagarna 
den sista tiden. För alla oss 
som är involverade i fotbol-
len på något sätt så är detta 
obeskrivligt skönt, säger 

Krister Andersson och fort-
sätter:

– På sikt hade det blivit 
väldigt svårt att rekrytera 
barn och ungdomar till fot-
bollsklubbarna, om vi inte 
fått till stånd en konstgräs-
plan i kommunen. Det är ett 
tillskott som välkomnas av 
alla fotbollsklubbar i närom-
rådet.

Kultur- och fritidschef, 
Eva Lejdbrant, träffade till-
sammans med Kjell Johans-
son och Arne Ört repre-
sentanter från kommunens 
fotbollsföreningar i torsdags 
kväll där villkoren för använ-
dandet av den nya konstgräs-
mattan presenterades.

– Vi diskuterade också 
klubbarnas förslag på tids-
fördelning så att vi är över-
ens om tagen från början. En 
fullgod inhägnad av fotbolls-
planen saknas ännu varför 
staket kommer att sättas upp 

under de närmaste veckorna. 
Det hindrar emellertid inte 
lagen från att börja nyttja 
anläggningen, vilket vi tror 
kommer att ske i månads-
skiftet mars-april, säger Eva 

Lejdbrant.
Blir det någon offi ciell 

invigning?
– Ja, men vi har inte be-

stämt något invigningsda-
tum ännu. Det kommer att 

ske lite senare i vår när det 
förhoppningsvis är bättre 
väderförhållanden, avslutar 
Eva Lejdbrant.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Kjetil Granli 
trummar på, precis som 
hela Streaplers gör.

Onsdagen den 16 
april släpper Sveriges 
populäraste dansband 
sin 55:e platta.

– En skiva som har det 
traditionella Streaplers-
soundet, men samtidigt 
en tydlig framåtanda, 
säger Kjetil till lokaltid-
ningen.

Kjetil Granli är numera ve-
teranen i sällskapet. Lilla 
Edet-bon tog plats bakom 
trummorna i Streaplers 
1990. Sedan tvillingarna 

Håkan och Göran Liljeblad 
valt att sluta är det Kjetil 
som varit med längst i gäng-
et. Lilla Edet-bon fungerar 
också som en av tre sångare i 
bandet, Kenny Samuelsson 
och Anders Larsson är de 
två andra.

– Det är vår styrka. Vi har 
inte en frontfi gur utan är 
en grupp i ordets rätta be-
märkelse. Vi blir hela tiden 
bättre på att hitta låtar som 
passar respektive sångare. På 
vår kommande platta har vi 
verkligen träffat rätt. Per-
sonligen tycker jag att ”Hela 
veckan lång” är den bästa 
skiva som Streaplers hittills 
har producerat, säger Kjetil 
Granli och tillägger:

– Streaplers är som en 
Volvo – det är genuint och 

köparen vet vad den får.
Finns det någon ny 

”Till min kära”?
– Det fi nns utan tvekan 

låtar som har potential, helt 
klart. Att skapa en riktig hit 
är dock svårt eftersom dans-
bandsmusik spelas ytterst 
begränsat i radion. Förhopp-
ningsvis blir det ändå hits för 
vår trogna publik.

Streaplers har turnépla-
nen fulltecknad och reser 
land och rike runt på olika 
dansställen.

– Vi tycker om det vi gör 
och det känner nog publi-
ken. Det fi nns ärlighet och 
hjärta i vår musik, säger Kje-
til Granli.

Vad är din samlade bild 
av dansbandsbranschen 
just nu?

– Vi är några etablerade 
band som har väldigt myck-
et att göra och som för tra-
ditionen vidare, däremot 
kommer det fram för få nya 
band. Samma sak är det i ar-
rangörsleden, vilket är lite 
oroväckande.

Ni fi rar 55-årsjubileum 
i år, eller hur?

– Det stämmer! Streaplers 
har på något sätt varit med 
och grundat dansbandsmu-

siken i den svenska 
folksjälen. Vi har 
en otroligt stor 
publik och det 
är vi naturligtvis 
oerhört tacksam-
ma för. Samtidigt 
som vi värnar 
vår historia så 
vill hela tiden ut-
vecklas som band. 
Det är drivkraften och för-
hoppningsvis har vi många 

roliga och framgångsrika år 
framför oss, avslutar Kjetil 
Granli.

Konstgräset på Strömsvallen är utrullat och snart kan kommunens fotbollsklubbar börja använ-
da den nya planen. Bo Edh från Leifab och Krister Andersson, Edet FK, inspekterar den inbjudan-
de gröna mattan.

Streaplers, som har 55-årsjubileum i år, släppar snart en ny platta. Här ses gänget i Rostock 
Studio där skivan har spelats in. Från vänster: Anders Larsson, Kenny Samuelsson, Kjetil Granli, 
Henrik Göransson och Per Lundin.

Omslaget till den nya skivan som släpps 
den 16 april.
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Gröna sidan upp!

Streaplers trummar på

– Konstgräset utrullat på Strömsvallen

– Släpper ny platta i april

Nu är de nya premieobligationerna ute. Som vanligt kan du vinna en miljon 
och får alltid minst pengarna tillbaka. Med andra ord, vara försiktig och 

ändå få uppleva en massa trevlig spänning. Köp Premieobligation 14:1 
senast 8 april på www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller hos vissa 

banker och fondkommissionärer. Man måste inte våga för att vinna!

Vinst: 

 1 miljon! 
Alltid pengarna 

tillbaka. 

Äntligen är 
de här igen!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se



ÖPPET: 10-15

SÄTTPOTATIS
Maestro 3kg

Ord.pris 69:-

49:-

HASSELFORS
BÄSTA JORDAR!
3st valfria 249:-

Gäller premiumjordarna 50 liter
U-jord, P-jord och E-jord

TAG 3
BETALA 2

Vi bjuder på den billigaste.

KRYDDVÄXTER

Vårens
alla härliga

blommor
finns på 

plats!

Boka nu!
Mer än bara lokaltidning

Gör valet lätt. Undrar du vilka däck du ska välja till din bil? 
Fråga oss. Vi vet vad som passar bäst och kan snabbt ge 
förslag på prisvärda kvalitetsdäck. Självklart hjälper vi dig 
också med skifte och förvaring av vinterhjulen. Välkommen!

LÅT OSS BERÄTTA 
VILKA DÄCK DU SKA HA. 

PASSA PÅ! DÄCKBYTARDAG 
LÖRDAG 5 APRIL / KL 10-14

*Prisexempel/st 195/65R15 91V i premiumkvalitet. Fler erbjudanden på volvocars.se/dack

Dela upp betalningen räntefritt
Med Volvokort är det enkelt att dela upp kostnaden över 
en tidsperiod som passar dig. Betalning på fyra månader 
är alltid helt räntefritt. Dessutom får du bonus och rabatter 
med Volvokortet.

Lämna vinterhjulen på hotellet
Spara plats och slipp tunga lyft. Förvara dina vinterhjul i 
vårt däckhotell till nästa skifte. Vinterhjulen förvaras i en 
sval och mörk miljö, vilket ökar hållbarhet och livslängd. 
Rengöring av däck och fälg ingår alltid.

Däcktyp Dimension     Pris/st.

Continental PremiumContact5 195/65 R15 91V C A 71dB 995:- 
Continental PremiumContact5 205/55 R16 91V C A 71dB 1290:-
Continental PremiumContact5 205/60 R16 92H C A 71dB 1605:-
Continental PremiumContact5 215/55 R16 93V C A 71dB 1945:-
Continental SportContact5 205/50 R17 93W C A 72dB 2285:-
Continental PremiumContact5 205/55 R17 95V XL C B 72dB 2135:-
Continental EcoContact5 225/50 R17 94V B B 71dB 2350:-

Sommardäck från 995:- 
– monterat och klart*

stendahlsbil.se
LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330



ÖPPET: 10-15

SÄTTPOTATIS
Maestro 3kg

Ord.pris 69:-

49:-

HASSELFORS
BÄSTA JORDAR!
3st valfria 249:-

Gäller premiumjordarna 50 liter
U-jord, P-jord och E-jord

TAG 3
BETALA 2

Vi bjuder på den billigaste.

KRYDDVÄXTER

Vårens
alla härliga

blommor
finns på 

plats!

Boka nu!
Mer än bara lokaltidning

Gör valet lätt. Undrar du vilka däck du ska välja till din bil? 
Fråga oss. Vi vet vad som passar bäst och kan snabbt ge 
förslag på prisvärda kvalitetsdäck. Självklart hjälper vi dig 
också med skifte och förvaring av vinterhjulen. Välkommen!

LÅT OSS BERÄTTA 
VILKA DÄCK DU SKA HA. 

PASSA PÅ! DÄCKBYTARDAG 
LÖRDAG 5 APRIL / KL 10-14

*Prisexempel/st 195/65R15 91V i premiumkvalitet. Fler erbjudanden på volvocars.se/dack

Dela upp betalningen räntefritt
Med Volvokort är det enkelt att dela upp kostnaden över 
en tidsperiod som passar dig. Betalning på fyra månader 
är alltid helt räntefritt. Dessutom får du bonus och rabatter 
med Volvokortet.

Lämna vinterhjulen på hotellet
Spara plats och slipp tunga lyft. Förvara dina vinterhjul i 
vårt däckhotell till nästa skifte. Vinterhjulen förvaras i en 
sval och mörk miljö, vilket ökar hållbarhet och livslängd. 
Rengöring av däck och fälg ingår alltid.

Däcktyp Dimension     Pris/st.

Continental PremiumContact5 195/65 R15 91V C A 71dB 995:- 
Continental PremiumContact5 205/55 R16 91V C A 71dB 1290:-
Continental PremiumContact5 205/60 R16 92H C A 71dB 1605:-
Continental PremiumContact5 215/55 R16 93V C A 71dB 1945:-
Continental SportContact5 205/50 R17 93W C A 72dB 2285:-
Continental PremiumContact5 205/55 R17 95V XL C B 72dB 2135:-
Continental EcoContact5 225/50 R17 94V B B 71dB 2350:-

Sommardäck från 995:- 
– monterat och klart*

stendahlsbil.se
LILLA EDET
Brovägen 20
0520-494090

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303-360330

Industrigatan 2 Lilla Edet, 
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Öppet vardagar 9-18, 
lördagar 9-14

BELYSNINGSREA

Vårtider!

Vi bygger om vår belsyningsavdelning

MASSOR AV BELYSNING TILL 
OTROLIGA PRISER!

GASOLVÄRMARE

FR 995:-
Priset avser ej kaminen på bilden

MULTICLIP

  FR 2995:-

MOSSRIVARE/
VERTIKALSKÄRARE

      FR 995:-

FUNDERAR DU PÅ EN 
ROBOTGRÄSKLIPPARE?

KONTAKTA OSS!

Sekatörer, krattor, skottkärror  
med mera för vårbruket till bra priser

ÅKGRÄSKLIPPARE

  FR 11495:-

KERAMISK

KÖKSKNIV

79:-

VARD 07.00-17.30 
LÖRD 09.00-13.00

Gilla oss på
Facebook

85-ÅRS
PRISER 

PÅ ALLA KÖK

299KR/MÅN
12 MÅN AG

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

SISTA 
CHANSEN
LIVSTIDS PRISGARANTI

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

KAMPANJSLUT 31 MARS
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HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR 
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AP
,

VÄRLDENS

BÄSTA
NÖJE!

BONUSPAKET PÅ KÖPET!
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL! VÄSKA INGÅR!



VECKA 13         NUMMER 12|32 SPORT

SKEPPLANDA. Nya Edet 
FK håller på att formas 
under Christian ”Kittan” 
Hultbergs ledning.

Årsfärske EFK-träna-
ren hoppas att klubbens 
talangfulla ungdomar 
ska växa in i A-lagskos-
tymen under 2014.

– Vi har många duk-
tiga fotbollsspelare, 
men behöver höja vår 
lägstanivå i matcherna, 
säger Hultberg till lokal-
tidningen.

Edet FK, som trillade ur di-
vision 3 i fjol, tar ny sats i 
fyran under Christian Hult-
bergs ledning. Flera av la-
gets tongivande spelare har 
lämnat klubben. Istället för 
att satsa på spektakulära ny-
förvärv har Edet låtit plocka 
upp ungdomar från de egna 
leden.

– Vi har många yngre kil-
lar som har visat framfötterna 
under försäsongen. Det ska 
bli intressant att följa deras 
utveckling, säger ”Kittan”.

EFK drabbades nyligen 
av ett tungt avbräck då for-
warden Andreas ”Kärna” 
Ramm ådrog sig en knäska-
da och blir borta resten av 
säsongen.

– Tungt naturligtvis. En 
spelare av ”Kärnas” kaliber 
gör 15 mål i seriespelet. Nu 
får vi hoppas att någon annan 
kan kliva fram, säger Hult-
berg.

Rutinen i laget fördelas 
på mittfältsmotorn Martin 
Erlandsson, kantlöpan-
de Henrik Johansson och 
målvakten Emil Bengtsson, 
som äntligen får kliva fram i 
rampljuset och bli förstemål-
vakt.

– Vi har en bra startelva, 
men tål inte alltför många 
skador. Vi är nog lite bättre 
än vad vissa vill göra gällan-
de, säger Martin Erlandsson 
som med sitt alltid lika upp-
offrande arbete blir en viktig 
kugge i Christian Hultbergs 
lagbygge.

Vad blir då målsätt-
ningen för Edet FK i årets 
seriespel?

 Ungdomlig talang som förhoppningsvis ska ge Edet FK-supportrarna många trivsamma stunder 
 på Ekaråsen i år. Från vänster: Filip Kannerholt, Nerkez Berisa, Tim Dalek och Shakiw Majed. 

Nystart för ungdomligt Edet FK
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FOTBOLL I ALE

Lördag 29 mars kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Lödöse/
Nygård

Måndag 31 mars kl 19.30
Älvevi
Älvängens IK – Göta BK

SKOGSDAG
i Kareby

FREDAG
28/3 Kl 11 - 15

Derome Skog tillsammans 

med D.Olssons Maskin AB

visar Logsets maskiner.

Visningen sker mellan Kungälv och Kode, 2 mil norr om 
Göteborg längs E6, i samarbete med Derome Skog AB.
Vägbeskrivning: Tag av från E6 vid avfart 88 Kode-motet, 
sväng vänster i Kode mot Kareby ca 6 km. Följ 
sedan skyltar. GPS-kordinater  N57`54.315 E11`56.317

Vi bjuder på lättare förtäring. Deltagare från fabriken 
i Finland finns på plats och svarar gärna på era frågor.

Välkomna!

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

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.

– I första hand gäller det 
att hänga kvar, men det tror 
jag defi nitivt att vi ska klara 
av. Vi har gjort fl era bra in-
satser under försäsongen, sä-
ger Hultberg.   

Edet FK inleder seriespe-
let borta mot Alingsåslaget 
Gerdskens BK på långfreda-
gen. Innan dess väntar dock 
ytterligare ett par tränings-
matcher samt ett läger i Hol-
land.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Göta BK:s tränare, 
Marcus Tersing, har fått 
problem med tre veckor 
kvar till seriestarten.

Orsaken är en lång 
skadelista.

– Just nu är läget lite 
bekymmersamt, säger 
Tersing till lokaltidning-
en.

Torsdagen den 17 april spe-
lar Göta BK sin premiär i 
division 4 hemma mot Hol-
malunds IF. I dagsläget har 
Marcus Tersing ingen aning 
om hur startelvan kommer 
att se ut, det beror helt och 
hållet på hur skadeläget ut-
vecklar sig.

– På de tre senaste match-
erna har vi åkt på sex skador. 
Tungt naturligtvis, suckar 
Tersing.

Nyförvärvet från Edet 
FK, Marcus Olsson, drog 
på sig en båtbensskada i 
förlustmatchen mot Ahla-
fors IF i torsdags, för övrigt 
den enda träningskamp som 
Göta förlorat så här långt 
under försäsongen. Nyligen 
drabbades Rikard Vikings-

son av en hjärnskakning, 
Andreas Aronsson går med 
en befarad meniskskada, 
samt att båda mittbackarna 
Martin Sjöblom och Erik 
Leinonen ådragit sig brist-
ningar i baksida lår. Sedan 
tidigare fi nns även Andreas 
Lilja, Robert Andréasson 
och Joacim Lengrot på GB-
K:s skadelista.

– Jag hoppas i alla fall att 
ha tillbaka Marcus Olsson 
och Rikard Vikingsson gan-
ska snart och att Leinonen 
och Sjöblom ska vara redo 
igen när premiären stundar, 
säger Tersing.

Många tippar nykomling-
en Göta högt upp i tabellen 
och sällan, eller aldrig, har 
det varit ett sådant drag runt 
Ryrsjövallen som nu är fallet.

– Det fi nns ett enormt in-
tresse och det är roligt med 
den atmosfär som råder. 
Vi har inte satt upp något 
placeringsmässigt mål, det 
handlar istället om att ut-
veckla vårt spel och det tyck-
er jag att vi har gjort jämfört 
med förra året. Jag pratar 
mycket med killarna om att 
vi ska kunna skapa chanser 

på vår egen skicklighet, inte 
bara vänta på motståndarnas 
misstag, säger Marcus Ter-
sing.

Vilka spelare har impo-
nerat mest under försä-
songen?

– Det är många spela-
re som har tagit rejäla kliv. 

Göta BK:s tränare Marcus Tersing med en kvartett nya spelare 
som lär höra tala om sig i årets seriespel. Från vänster Thomas 
Schwarzlmüller, Stefan Abrahamsson, Joakim Berg och Marcus 
Olsson. Premiären i division 4 spelar Göta hemma mot Holma-
lunds IF torsdagen den 17 april.

Skadeläge som oroar

Thomas Schwarzlmüller 
har varit riktigt bra liksom 
Chris Norberg, en av våra 
unga killar. Framåt har Jo-
han Lilja och Niclas Graff 
öst in mål. En bidragande 
orsak till det är att vi fått in 
en bra djupledsspelare i Mar-
cus Olsson.

Vilka blir topplag i 
serien?

– Borås AIK tror jag är 
riktigt bra och sedan förvän-
tar man sig att Alingsåslagen, 
Gerdsken och Holmalund, 
ska vara med där uppe. Vi får 
således en bra värdemätare 
på var vi står när vi möter 
”Holmen” i premiären, av-
slutar Marcus Tersing.

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

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

– I första hand gäller det 
att hänga kvar, men det tror 
jag defi nitivt att vi ska klara 
av. Vi har gjort fl era bra in-
satser under försäsongen, sä-
ger Hultberg.   

Edet FK inleder seriespe-
let borta mot Alingsåslaget 
Gerdskens BK på långfreda-
gen. Innan dess väntar dock 
ytterligare ett par tränings-
matcher samt ett läger i Hol-
land.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Göta BK:s tränare, 
Marcus Tersing, har fått 
problem med tre veckor 
kvar till seriestarten.

Orsaken är en lång 
skadelista.

– Just nu är läget lite 
bekymmersamt, säger 
Tersing till lokaltidning-
en.

Torsdagen den 17 april spe-
lar Göta BK sin premiär i 
division 4 hemma mot Hol-
malunds IF. I dagsläget har 
Marcus Tersing ingen aning 
om hur startelvan kommer 
att se ut, det beror helt och 
hållet på hur skadeläget ut-
vecklar sig.

– På de tre senaste match-
erna har vi åkt på sex skador. 
Tungt naturligtvis, suckar 
Tersing.

Nyförvärvet från Edet 
FK, Marcus Olsson, drog 
på sig en båtbensskada i 
förlustmatchen mot Ahla-
fors IF i torsdags, för övrigt 
den enda träningskamp som 
Göta förlorat så här långt 
under försäsongen. Nyligen 
drabbades Rikard Vikings-

son av en hjärnskakning, 
Andreas Aronsson går med 
en befarad meniskskada, 
samt att båda mittbackarna 
Martin Sjöblom och Erik 
Leinonen ådragit sig brist-
ningar i baksida lår. Sedan 
tidigare fi nns även Andreas 
Lilja, Robert Andréasson 
och Joacim Lengrot på GB-
K:s skadelista.

– Jag hoppas i alla fall att 
ha tillbaka Marcus Olsson 
och Rikard Vikingsson gan-
ska snart och att Leinonen 
och Sjöblom ska vara redo 
igen när premiären stundar, 
säger Tersing.

Många tippar nykomling-
en Göta högt upp i tabellen 
och sällan, eller aldrig, har 
det varit ett sådant drag runt 
Ryrsjövallen som nu är fallet.

– Det fi nns ett enormt in-
tresse och det är roligt med 
den atmosfär som råder. 
Vi har inte satt upp något 
placeringsmässigt mål, det 
handlar istället om att ut-
veckla vårt spel och det tyck-
er jag att vi har gjort jämfört 
med förra året. Jag pratar 
mycket med killarna om att 
vi ska kunna skapa chanser 

på vår egen skicklighet, inte 
bara vänta på motståndarnas 
misstag, säger Marcus Ter-
sing.

Vilka spelare har impo-
nerat mest under försä-
songen?

– Det är många spela-
re som har tagit rejäla kliv. 

Göta BK:s tränare Marcus Tersing med en kvartett nya spelare 
som lär höra tala om sig i årets seriespel. Från vänster Thomas 
Schwarzlmüller, Stefan Abrahamsson, Joakim Berg och Marcus 
Olsson. Premiären i division 4 spelar Göta hemma mot Holma-
lunds IF torsdagen den 17 april.

Skadeläge som oroar

Thomas Schwarzlmüller 
har varit riktigt bra liksom 
Chris Norberg, en av våra 
unga killar. Framåt har Jo-
han Lilja och Niclas Graff 
öst in mål. En bidragande 
orsak till det är att vi fått in 
en bra djupledsspelare i Mar-
cus Olsson.

Vilka blir topplag i 
serien?

– Borås AIK tror jag är 
riktigt bra och sedan förvän-
tar man sig att Alingsåslagen, 
Gerdsken och Holmalund, 
ska vara med där uppe. Vi får 
således en bra värdemätare 
på var vi står när vi möter 
”Holmen” i premiären, av-
slutar Marcus Tersing.

JONAS ANDERSSON
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NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

öppet 05-23

TRÄNA UTAN BINDNINGSTID
ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

GYM KONDITION GRUPPTRÄNING

PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB

SOL RELAX KIDZCLUB m.m.

1500
TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS 

ÄLVÄNGEN

199
GYMKORT

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



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
Kemtvätt
Skrädderi
Batteribyte
Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

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:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

V14 GÅR VI ÖVER TILL SOMMARTID

VILL DU OCKSÅ VARA MED

KOM UPP TILL VIMMERVI 

NÖDINGE– SÅ KLART
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NÖDINGE– SÅ KLART

GÖTEBORG. Trots led-
ning med fem mål i paus 
blev det som vanligt 
den här säsongen.

Nödinges handbolls-
damer förlorade den 
avslutande matchen 
med uddamålet.

– Fråga inte mig vad 
som hände, suckar en 
besiken tränare, Tony 
Lindskog.
Handbollssäsongen 2013-

14 blev inte vad Nödinge 
SK hade hoppats. Tony 
Lindskog var tillbaka i trä-
narrollen och hade stora 
förhoppningar. De grusades 
redan under försäsongen då 
det stod klart att två av la-
gets nyckelspelare Catrine 
Aronsson och Elina Ma-
thiasson  inte skulle kunna 
medverka under hösten. Eli-
na kom tillbaka efter halva 
säsongen och med henne har 
laget lyft sig. Catrine Arons-

son har inte kunnat spela un-
der hela året.

– Det är två riktigt tunga 
avbräck. Det är ju ingen 
hemlighet att det är våra 
bästa spelare och självklart 
påverkade det oss väldigt 
negativt. Samtidigt var trup-
pen alldeles för tunn, vilket 
gjorde oss sårbara. Till nästa 
säsong måste vi försöka hit-
ta en lösning. Vi behöver ha 
tillgång till fler spelare både 
för att hålla uppe kvalitén på 
träningar och kunna matcha 
ett bra lag. Nu får vi ta ledigt  
en vecka eller två, sen kör vi 
igång igen, säger Tony Lind-
skog.

Nödinges handbolls-
damer var på väg mot en 
sjundeplats i tabellen. Det 
krävdes dock en seger över 
bottenlaget 415 Göteborg 
för att infria målet. NSK var 
på ett strålande spelhumör 
och gjorde en riktigt bra för-
sta halvlek.

– Ja, det såg riktigt sta-
bilt ut. Vi avslutade från alla 
möjliga håll och 15 mål var 
nästan i underkant. Det var 

bara ett lag på banan, säger 
Tony Lindskog.

Det fanns ingenting som 
tydde på en scenförändring, 
men efter pausvilan var det 
tvärnit och helt ombytta rol-
ler.

– Fast de var aldrig bra, 
det var vi som var urusla. Allt 
vi gjorde rätt i första halvlek 
gjorde vi fel i andra. Vi slu-
tade ta ansvar och gör bara 
sju mål. Det är egentligen 
helt ofattbart med tanke på 
motståndet. Jag vet inte ens 
om det var ett handbolls-
lag vi mötte. Fråga inte mig 
vad som hände? I slutet har 
väl inte domaren sin bästa 
stund heller för den delen. 
Vi får en horribel utvisning 
på Michaela Sjöstrand och 
sen var det kört. Det blev 
en skitmatch som fick sätta 
punkt för en skitsäsong. Nu 
tar vi nya tag. Vi kanske var 
för dåligt tränade? Det ska vi 
definitivt inte vara till nästa 
säsong, lovar Tony Lind-
skog.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NUMMER 12         VECKA 13| 35SPORT

Div 2 västsvenska västra dam
415 Östra Göteborg - Nödinge
23-22 (10-15)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Micha-
ela Sjöstrand 4, Sara Andréasson 4, 
Caroline Karlsson 3, Chloe Crosby 2, 
Michel Crosby 2, Jessica Petersson 1. 
Matchens kurrar: Sara Andréasson 2, 
Michaela Sjöstrand 1.
Sluttabell
Bjurslätt/Torslanda 20  243 45
HK Önnerediterna 20  150 33
HK Aranäs 19  98 30
Alingsås HK 20  157 29
ÖHK Göteborg 20     8 24
Göteborg Finest 20       8 31
IK Baltichov 20  -81 15
Nödinge SK 20  -77 14
415 Östra Göteborg 20  -47 11
HK Varberg 20 -147   8
HP Warta 20 -269   0

Div 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 27-26 (14-14)
Mål Ale: Johan Lövgren 7, Marcus 
Hylander 4, Joakim Samuelsson 
3, Jonathan Cederholm 4, Mattias 
Johannesson 2, Fredrik Johansson 
2, Andreas Bengtsson 2, Daniel 
Rehn och Nicolas Myrén 1 vardera. 
Matchens kurrar: Johan Lövgren 2, 
Marcus Hylander 1. 

Sluttabell
Backa HK 24 228 45
IK Baltichov 24 156 36
HK Hök 24   82 32
Västra Fröunda 24   59 31
IK Celtic 24   38 27
Rya HF 24  -17 25
Stenungsunds HK 24     8 23
HK Halmstad 24  -25 23
Mölndals HF 24  -23 20
Onsala HK 24     2 19
Ale HF 24 -105 13
Kärra HK 24 -125 10
KFUM Ulricehamn 24 -245 6

Division 4 Göteborg, dam
Mölndals HF – Ale HF 20-27 (11-13)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 11, Sissel 
Stenberg 4, Josefin Sjöholm 3, San-
dra Dahlqvist 3, Sarah Johansson3, 
Jennie Eliasson 2, Sofia Johansson 1.
Matchens kurrar: Johanna Sjöholm 2, 
Zannah Larsson 1.

Div 4 Göteborg damer
Sävedalens IK – Surte IS IBK 5-8 
Mål SIS: Richard Rydell 2, Daniel 
Dahlman 2, Almir Mehmedagic 2, 
Pontus Jonsson och Toni Hilkamo 
1 vardera. Matchens kurrar: Toni 
Hilkamo 3, Almir Mehmedagic 2, 
Oliver Engström 1.

Sluttabell
Surte IS IBK 20  243 45
IBF Göteborg 20  150 33
Mölndals Övre SK 19  98 30
Sävedalens IBK 20  157 29
Sörgårdens IBF 20     8 24
Hovås IBK 20       8 31
Skår IBK 20  -81 15
FBC Lerum 20  -76 14
Göteborg City IBK 20  -48 24
Sportlife Kungälv 20 -147 23
Gulringen IBK 20 -269   0
AstraZeneca IF 20  13

DM Västergötland
Skepplanda BTK – Råda BK 
1-1 (1-0)
Mål SBTK: Oscar Hellström.

Arentorp/Helås – Lödöse/ 
Nygård 5-1 (5-0)
Mål LNIK: Adrian Petersson (straff).

Kinne-Vedums IF – Hjärtums 
IS 0-1 (0-0)
Mål: Joackim Carlsson.

Sollebrunns AIK – Göta BK 1-1 (0-1)
Mål GBK: Chris Norberg.

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Göta BK 3-0 (3-0)
Mål: Markus Hedberg, Peter Antons-
son, Nima Kadivar.

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL

Surte IS IBK seriesegrade

Sur förlust satte punkt för NSK

– Nu kan laget hyllas i sista matchen

– Skitmatch avslutade en skitsäsong

BOHUS. Övriga topplag 
tappade poäng när Sur-
te bortaslog Sävedalen.

Det betyder att Surtes 
innebandyherrar har 
säkrat seriesegern.

På lördag spelas sista 
matchen och laget kan 
då hyllas i Bohushallen.

Mycket tydde på att serie-
segern i herrarnas division 
fyra skulle avgöras i sista 
omgången, men när Surte 
blev enda topplag att vinna i 
helgen försvann dramatiken.

– Jag är så sjukt glad. Det 
känns helt fantastiskt och nu 
hoppas vi på en publikfest i 
årets sista hemmamatch mot 
Hovås IBK, säger sprudlan-

de glad Surtetränare, Tobbe 
Engström.

Han hade all anledning 
att vara glad. Under hela 
säsongen har han talat om 
glädjen och harmonin i trup-
pen. Det blev också lagmo-
ralen som kom att avgöra i 
den svåra bortamatchen mot 
Sävedalen i lördags. Efter en 
prestation som var allt annat 
än godkänd i mittperioden 
ledde hemmalaget med 5-2.

– Det såg riktigt mörkt ut, 
men vi bestämde oss för att 
gå ut och ha roligt ändå. Vi 
fick en kalasstart på tredje 
perioden och kvitterade på 
fem minuter. Matchen stod 
och vägde när vår kapten 
Toni Hilkamo forscerade in 
ledningsmålet, berättar Tob-
be Engström.

Richard Rydell gjorde 7-5 
med dryt två minuter kvar 

och Daniel Dahlman punk-
terade sedan med 8-5 i tom 
bur.

– Det var en oerhörd lätt-
nad och särskilt kul eftersom 
det var många tillresta sup-
portrar på läktaren, säger 
Engström.

Den stora glädjen lät vän-
ta på sig. Först på söndags-
kvällen spelade övriga topp-
lag. IBF Göteborg fick bara 
oavgjort mot Sörgårdens 
IBF och det betyder att Surte 
är klara seriesegrare.

– Nu hoppas jag att vi får 
avsluta med en seger över 
Hovås inför en fullsatt Bo-
hushall. Det är killarna vär-
da, avslutar en mycket stolt 
Tobbe Engström.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 4 Göteborg
Sävedalens IBK – Surte IS IBK 5-8

INNEBANDY

Div 2 västsvenska västra dam
415 Östra Göteborg – Nödinge SK 23-22

HANDBOLL

En kapten som visar vägen. Toni Hilkamo krigade in det viktiga 
ledningsmålet, 6-5, i mitten på tredje perioden.

Sara Andréasson svarade för en stark insats i den avslutande 
matchen som dessvärre slutade med en uddamålsförlust.
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ALEVÄGEN 61 NOL 0303-74 16 66

TRUBADUR
Piff & Puff

LÖRDAG

29
MARS

KL 21.30

K-RIDCENTER
Kvalitetsridskolan för ungdomar och vuxna

Vill du börja rida?
Vi startar en grupp på

torsdagar kl 17.30
för dig som ridit tidigare.
Intresseanmälan till info@k-ridcenter.se

alt 0709-817711 Annika

Välkommen till
Kattlebergs

Ryttarförening

 B O H U S H A L L E N 
LÖRDAG 29 MARS KL 12.30

SURTE IS IBK 
HOVÅS IBK

HERRAR DIV 4

Parkera på grusplan vid hallen

HYLLA SERIESEGRANDE
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Joakim Samuelsson avslutade säsongen med tre mål i bortaförlusten mot Rya HF.

– Tappade 
ledning i 
slutminuten
GÖTEBORG. Två minuter 
före slutsignalen ledde 
Ale HF med två bollar.

När matchen var över 
stod Rya som segrare 
med uddamålet.

– Lite typiskt för årets 
säsong, säger tränare 
Janne Lövgren.

Det har varit ett motigt 
handbollsår för Ale HF:s 
herrar i division tre. Efter 
24 spelade matcher stanna-
de poängskörden med 13. 
Olycksnumret innebär också 
att laget får lämna trean och 
ta ny sats i division fyra. Med 
bara sex segrar slutade Ale 
HF trea från slutet.

– Vi har en dålig försä-
song, vilket gör att vi måste 
ägna hösten åt att sätta spe-
let. Den inställningen måste 
vi ändra på. Vi har en hyfsad 
träningsnärvaro, men tyvärr 
är det sällan samma killar 
som tränar måndag och tors-
dag, menar Janne Lövgren.

Den avslutande matchen 

borta mot Rya HF i Lundby-
strand var spelmässigt jämn 
och det var små detaljer som 
avgjorde. Det kanske mest 
avgörande var Ales oförmåga 
att förvalta klara målchanser.

– När vi har två bollar i 
slutet får vi fl era lägen att 
punktera matchen, men tar 
inte vara på chanserna som 
bjuds. Nåväl, vi kämpar tap-
pert och även om ett oav-
gjort resultat kanske skulle 
ha varit mest rättvist är det 
nog ingen tillfällighet att vi 
förlorar. Vi har saknat det 
där sista som gör att du vin-
ner matcherna, säger Janne 
Lövgren kritiskt.

Nu ska laget summera och 
utvärdera säsongen. Sedan 
väntar nya tag och en om-
start i division fyra.

Med en ny tränare?
– Vi får se. Jag för en di-

alog med klubben. Jag reser 
mycket i jobbet, vilket gör 
det svårt att få ihop alla delar. 
Dessutom är det rätt många 
killar som jag har haft länge 
nu och de skulle kanske må 
bra av att höra en annan röst, 
säger Janne Lövgren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

HANDBOLLENS DAG
Älvängens kulturhus

Stor traditionell handbollsavslutning 
den 9 april med mixade 
lag och prisutdelningar

Ledarna samlas 16.00
Spelarna samlas 16.30-17.00

Cafét är öppet hela kvällen

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

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,
031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.
I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

Ale HF avslutade med 
en uddamålsförlust

Div 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 27-26 (14-14)

HANDBOLL

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

Matchsponsorer: www.laget.se/nodingesk

FLICKOR 01 15.30

NÖDINGE vs  
KÄRRA

POJKAR A 18.15

NÖDINGE vs  
REDBERGSLID

Ale Torg

NÖDINGE SPORTHALL 30 MARS

ALE GYMNASIUM 2 APRIL

VECKANS
MATCH 

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 11 par. Medel 
var 80 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                93
2. Bertil Hansson/Thomas Elfving         89
3. Rune Jansson/Ole J Jensen               87
4. Ronny Andersson/Torsten Johansson 85
5. Elsa Persson/Rikard Johansson         83
6. Bent Villumsen/Bo Severinsson        80

BRIDGE

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Guldhedens IK 
2-0 (1-0)
Mål AIF: Erik Gunnarsson (straff), 
Michael Hintze.

Skepplanda BTK – Edet FK 1-3 (1-0)
Mål SBTK: Tobias Ottosson. EFK: 
Martin Erlandsson, Almedin Besic, 
Victor Lundin.

Lödöse/Nygård – Nödinge SK 3-4

Sjövik – Surte IS FK 2-3 (1-2)

FC Roma – Nol IK 6-2
Mål NIK: Jesper Pedersen, Marcus 
Hansson.

Älvängens IK – Edet FK 1-0
Mål: Jonathan Malm.

Damer
Ahlafors IF – Skepplanda BTK 1-8

Slutspel division 4a-4b
LN70 - Borås Knights 3-2 
(efter straffar)
Kommentar: LN70 får därför välja 
om laget vill avancera en division. 
Beslutet tas senare.

LN70 U10 – Vänersborg 11-2

LN70 U8 – Skövde 10-0

LN70 U8 – Borås 7-6

LN70 U8 – Lidköping 12-1

LN70 U8 – Vänersborg 4-1

FOTBOLL

HOCKEY

FO
TO

: A
LL

A
N

 K
A

R
LS

SS
O

N

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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Att åka på charter med 
”all inclusive” är 
lite som att vara på 

festival, bröllop, barnkalas, 
krogrunda och PRO-fest på 
en och samma gång. 

Ett plastband kring 
handleden är allt du behöver. 
Det är entrébiljetten till 
ett liv i lyx och fl ärd, om så 
bara för en vecka. Bara att 
hoppa i sarongen och glida 
ner till poolbaren där såväl 
ett glas mousserande som 
en hamburgertallrik ingår i 
buffén. Lika bra att ta med 
en glass och eventuellt en 
knallgul drink med rosaglitt-
rig sockerkant när man ändå 
håller på. 

En doft av matos ligger 
stadig över poolområdet där 
solkrämsvita barn ränner 
på keramikplattorna med 
hukade bikinimammor efter 

sig. Det äts lökringar med 
fl ottiga fi ngrar som lämnar 
avtryck i dyra pocketdeckare 
från fl ygplatsens bokshop. 

En semestervecka i turist-
paradiset på Lanzarote i bör-
jan av snålblåsiga, trötta och 
likbleka mars gav mig inte 
bara några extrakilon och en 
tendens till solbränna utan 
även lite tid för refl ektion. 

Tid är sällan gratis, utan 
en investering och som 
punkbandet Charta 77 en 
gång sjöng: ”Frihet är inte 
nåt man får. Frihet är nåt 
man tar ändå. Utan att 
fråga.”

När jag för en dag lämnade 
mitt resesällskap vid den 
badkarsvarma hotellpoolen 
med skrikande barn, disco-
musik och dansnummer av 
familjen Flintstone och istäl-
let smet iväg ner på stranden 
slog det mig hur oändligt 
många val vi egentligen har. 
Hur fria vi är bortom våra 
egna begränsningar. 

Sanden är varm under 
mina fötter och vindarna 
från Atlanten ljumma. Jag 
tänker på hur snabbt jag 
förfl yttades från regniga 
Sverige till en liten vulkanö 
utanför Alfrikas västkust.

Axlarna har sjunkit med 
vad som känns som en 
halvmeter och andetagen når 
djupt ner i magen. Synfältet 
har vidgats och med mitt 
nyfunna vidvinkelperspektiv 
får jag syn på en man som 

STARRKÄRR. Skratta 
& Sjung inleder en ny 
säsong.

Det sker söndagen 
den 30 mars och spel-
platsen är som vanligt 
Starrkärrs bygdegård.

– Vi fortsätter att hålla 
en hög nivå på pro-
grammet, säger Lennart 
Thorstensson.

När Lennart Thorstensson 
hälsar välkommen till en ny 
omgång av Skratta & Sjung 
gör han det tillsammans med 
oerhört duktiga och ruti-
nerade musiker vid sin sida. 
Vissångaren och skådespe-
laren Karl-Gunnar Malm 
intar äntligen bygdegården.

– Jag har försökt att få 
K-G hit vid ett fl ertal till-
fällen, men då har han varit 
uppbokad. Nu stämde det 
i planeringen vilket jag är 
mycket tacksam för. Det är 

en professionell vissånga-
re och tillika skådespelare 
som publiken kommer att få 
lyssna till, förklarar Lennart 
Thorstensson.

– Karl-Gunnar är humo-
ristisk, en stå upp-komiker 
som gör att vi kan leva upp 
till epitetet Skratta & Sjung.

Daga och Rolf Wallgren 
har återupptagit musiceran-
det efter pensioneringen. 
De spelade tidigare ihop i 
en dansorkester med Rolf på 
dragspel och Daga som duk-
tig vokalissa.

– Ibland hörs Daga och 
Rolf tillsammans med Jan 
Albertsson och Alf Ivars-
son. I den konstellationen 
kallar de sig Guddehjälmar-
na, berättar Lennart.

En och annan allsång är 
dessutom att vänta när vå-
ren ska hälsas välkommen i 
Starrkärrs bygdegård.

JONAS ANDERSSON

KRÖNIKA

Hela världen i ett 
armband av plast

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

Lennart Thorstensson är programvärd för Skratta & Sjung som 
arrangeras i Starrkärrs bygdegård nu på söndag.

– Ny omgång av Skratta & Sjung
Sångstund i Starrkärrs bygdegård
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hukad och stödd på en käpp 
går med sakta steg längs 
vattenbrynet. Han är klädd 
i gråmönstrade kostymbyx-
or, ljusbruna läderskor och 
beige skjorta. Det vita håret 
sticker ut på var sida om en 

vit keps. Plötsligt stannar 
han, håller handen över 
ögonen som skydd för solen 
och vinkar med käppen mot 
en lika vithårig kvinna i 
blå baddräkt som kommer 
vadande i det grunda vattnet. 
De möts i en omfamning 
och en öm kyss på munnen 
innan de promenerar vidare 
med armarna om varandra.

Det är en sällsam syn och 
jag gläds åt att kunna bli 
berörd av något så trivialt, 
över att kunna fokusera och 
vara närvarande i stunden. 
Långt bort från alla krav och 
prestationer börjar jag ana 
konturerna av mig själv, den 
jag är bortom det jag gör. 

Jag tänker på hur många 
som stressar runt med tun-
nelseende utan att se någon-
ting och utan att refl ektera 
över vad det är värt och om 
det fi nns ett alternativ. Jag 
tänker på alla frivilliga val 
som med tiden lagts tillrätta 
som självklarheter, som 

något som måste vara. 
En charterresa till Lan-

zarote kan mycket väl vara 
en livräddare, ett avgörande 
som påminner om vilka pri-
oriteringar som är sanna och 
vilka som är konstruerade.

Vid hotellpoolen har 
familjen Flintstone avlösts 
av Bamse som kramar barn 
framför föräldrarnas mobil-
kameror.

Vid buffén väljer någon 
mellan hamburgare och 
ost- och skinktoast och i 
baren beställer en annan två 
Baileys innan lunch. 

Några barn rotar frene-
tiskt i frysboxen och trippar 
sedan nöjt iväg med varsin 
glasstrut. 

Man borde ha ”all inclu-
sive” hela livet, där allting 
man kan föreställa sig ingår. 

Tänk om det fanns en fri 
buffé av tid, kärlek, lycka, 
framgång, äventyr, njutning, 
trygghet, och insikt att välja 
och vraka ifrån och kombi-
nera precis som man ville.

Tänk att enbart få göra 
val i stunden, alltid dagsfärs-
ka, alltid sanna och aldrig 
utan en anledning. 

Tänk om det är precis så 
det är, att vi faktiskt redan 
har det där silverfärgade 
plastbandet kring handleden 
som ger oss entré till hela 
världen. 

Att det egentligen bara 
handlar om att våga ta för 
sig – utan att fråga.

Tänk att enbart 
få göra val i 
stunden, alltid 
dagsfärska, all-

tid sanna och aldrig utan 
en anledning.
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Joakim Samuelsson avslutade säsongen med tre mål i bortaförlusten mot Rya HF.

– Tappade 
ledning i 
slutminuten
GÖTEBORG. Två minuter 
före slutsignalen ledde 
Ale HF med två bollar.

När matchen var över 
stod Rya som segrare 
med uddamålet.

– Lite typiskt för årets 
säsong, säger tränare 
Janne Lövgren.

Det har varit ett motigt 
handbollsår för Ale HF:s 
herrar i division tre. Efter 
24 spelade matcher stanna-
de poängskörden med 13. 
Olycksnumret innebär också 
att laget får lämna trean och 
ta ny sats i division fyra. Med 
bara sex segrar slutade Ale 
HF trea från slutet.

– Vi har en dålig försä-
song, vilket gör att vi måste 
ägna hösten åt att sätta spe-
let. Den inställningen måste 
vi ändra på. Vi har en hyfsad 
träningsnärvaro, men tyvärr 
är det sällan samma killar 
som tränar måndag och tors-
dag, menar Janne Lövgren.

Den avslutande matchen 

borta mot Rya HF i Lundby-
strand var spelmässigt jämn 
och det var små detaljer som 
avgjorde. Det kanske mest 
avgörande var Ales oförmåga 
att förvalta klara målchanser.

– När vi har två bollar i 
slutet får vi fl era lägen att 
punktera matchen, men tar 
inte vara på chanserna som 
bjuds. Nåväl, vi kämpar tap-
pert och även om ett oav-
gjort resultat kanske skulle 
ha varit mest rättvist är det 
nog ingen tillfällighet att vi 
förlorar. Vi har saknat det 
där sista som gör att du vin-
ner matcherna, säger Janne 
Lövgren kritiskt.

Nu ska laget summera och 
utvärdera säsongen. Sedan 
väntar nya tag och en om-
start i division fyra.

Med en ny tränare?
– Vi får se. Jag för en di-

alog med klubben. Jag reser 
mycket i jobbet, vilket gör 
det svårt att få ihop alla delar. 
Dessutom är det rätt många 
killar som jag har haft länge 
nu och de skulle kanske må 
bra av att höra en annan röst, 
säger Janne Lövgren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

HANDBOLLENS DAG
Älvängens kulturhus

Stor traditionell handbollsavslutning 
den 9 april med mixade 
lag och prisutdelningar

Ledarna samlas 16.00
Spelarna samlas 16.30-17.00

Cafét är öppet hela kvällen

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

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,
031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.
I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

Ale HF avslutade med 
en uddamålsförlust

Div 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 27-26 (14-14)

HANDBOLL

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

Matchsponsorer: www.laget.se/nodingesk

FLICKOR 01 15.30

NÖDINGE vs  
KÄRRA

POJKAR A 18.15

NÖDINGE vs  
REDBERGSLID

Ale Torg

NÖDINGE SPORTHALL 30 MARS

ALE GYMNASIUM 2 APRIL

VECKANS
MATCH 

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 11 par. Medel 
var 80 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                93
2. Bertil Hansson/Thomas Elfving         89
3. Rune Jansson/Ole J Jensen               87
4. Ronny Andersson/Torsten Johansson 85
5. Elsa Persson/Rikard Johansson         83
6. Bent Villumsen/Bo Severinsson        80

BRIDGE

Träningsmatcher
Ahlafors IF – Guldhedens IK 
2-0 (1-0)
Mål AIF: Erik Gunnarsson (straff), 
Michael Hintze.

Skepplanda BTK – Edet FK 1-3 (1-0)
Mål SBTK: Tobias Ottosson. EFK: 
Martin Erlandsson, Almedin Besic, 
Victor Lundin.

Lödöse/Nygård – Nödinge SK 3-4

Sjövik – Surte IS FK 2-3 (1-2)

FC Roma – Nol IK 6-2
Mål NIK: Jesper Pedersen, Marcus 
Hansson.

Älvängens IK – Edet FK 1-0
Mål: Jonathan Malm.

Damer
Ahlafors IF – Skepplanda BTK 1-8

Slutspel division 4a-4b
LN70 - Borås Knights 3-2 
(efter straffar)
Kommentar: LN70 får därför välja 
om laget vill avancera en division. 
Beslutet tas senare.

LN70 U10 – Vänersborg 11-2

LN70 U8 – Skövde 10-0

LN70 U8 – Borås 7-6

LN70 U8 – Lidköping 12-1

LN70 U8 – Vänersborg 4-1
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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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Att åka på charter med 
”all inclusive” är 
lite som att vara på 

festival, bröllop, barnkalas, 
krogrunda och PRO-fest på 
en och samma gång. 

Ett plastband kring 
handleden är allt du behöver. 
Det är entrébiljetten till 
ett liv i lyx och fl ärd, om så 
bara för en vecka. Bara att 
hoppa i sarongen och glida 
ner till poolbaren där såväl 
ett glas mousserande som 
en hamburgertallrik ingår i 
buffén. Lika bra att ta med 
en glass och eventuellt en 
knallgul drink med rosaglitt-
rig sockerkant när man ändå 
håller på. 

En doft av matos ligger 
stadig över poolområdet där 
solkrämsvita barn ränner 
på keramikplattorna med 
hukade bikinimammor efter 

sig. Det äts lökringar med 
fl ottiga fi ngrar som lämnar 
avtryck i dyra pocketdeckare 
från fl ygplatsens bokshop. 

En semestervecka i turist-
paradiset på Lanzarote i bör-
jan av snålblåsiga, trötta och 
likbleka mars gav mig inte 
bara några extrakilon och en 
tendens till solbränna utan 
även lite tid för refl ektion. 

Tid är sällan gratis, utan 
en investering och som 
punkbandet Charta 77 en 
gång sjöng: ”Frihet är inte 
nåt man får. Frihet är nåt 
man tar ändå. Utan att 
fråga.”

När jag för en dag lämnade 
mitt resesällskap vid den 
badkarsvarma hotellpoolen 
med skrikande barn, disco-
musik och dansnummer av 
familjen Flintstone och istäl-
let smet iväg ner på stranden 
slog det mig hur oändligt 
många val vi egentligen har. 
Hur fria vi är bortom våra 
egna begränsningar. 

Sanden är varm under 
mina fötter och vindarna 
från Atlanten ljumma. Jag 
tänker på hur snabbt jag 
förfl yttades från regniga 
Sverige till en liten vulkanö 
utanför Alfrikas västkust.

Axlarna har sjunkit med 
vad som känns som en 
halvmeter och andetagen når 
djupt ner i magen. Synfältet 
har vidgats och med mitt 
nyfunna vidvinkelperspektiv 
får jag syn på en man som 

STARRKÄRR. Skratta 
& Sjung inleder en ny 
säsong.

Det sker söndagen 
den 30 mars och spel-
platsen är som vanligt 
Starrkärrs bygdegård.

– Vi fortsätter att hålla 
en hög nivå på pro-
grammet, säger Lennart 
Thorstensson.

När Lennart Thorstensson 
hälsar välkommen till en ny 
omgång av Skratta & Sjung 
gör han det tillsammans med 
oerhört duktiga och ruti-
nerade musiker vid sin sida. 
Vissångaren och skådespe-
laren Karl-Gunnar Malm 
intar äntligen bygdegården.

– Jag har försökt att få 
K-G hit vid ett fl ertal till-
fällen, men då har han varit 
uppbokad. Nu stämde det 
i planeringen vilket jag är 
mycket tacksam för. Det är 

en professionell vissånga-
re och tillika skådespelare 
som publiken kommer att få 
lyssna till, förklarar Lennart 
Thorstensson.

– Karl-Gunnar är humo-
ristisk, en stå upp-komiker 
som gör att vi kan leva upp 
till epitetet Skratta & Sjung.

Daga och Rolf Wallgren 
har återupptagit musiceran-
det efter pensioneringen. 
De spelade tidigare ihop i 
en dansorkester med Rolf på 
dragspel och Daga som duk-
tig vokalissa.

– Ibland hörs Daga och 
Rolf tillsammans med Jan 
Albertsson och Alf Ivars-
son. I den konstellationen 
kallar de sig Guddehjälmar-
na, berättar Lennart.

En och annan allsång är 
dessutom att vänta när vå-
ren ska hälsas välkommen i 
Starrkärrs bygdegård.

JONAS ANDERSSON

KRÖNIKA

Hela världen i ett 
armband av plast

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

Lennart Thorstensson är programvärd för Skratta & Sjung som 
arrangeras i Starrkärrs bygdegård nu på söndag.

– Ny omgång av Skratta & Sjung
Sångstund i Starrkärrs bygdegård
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hukad och stödd på en käpp 
går med sakta steg längs 
vattenbrynet. Han är klädd 
i gråmönstrade kostymbyx-
or, ljusbruna läderskor och 
beige skjorta. Det vita håret 
sticker ut på var sida om en 

vit keps. Plötsligt stannar 
han, håller handen över 
ögonen som skydd för solen 
och vinkar med käppen mot 
en lika vithårig kvinna i 
blå baddräkt som kommer 
vadande i det grunda vattnet. 
De möts i en omfamning 
och en öm kyss på munnen 
innan de promenerar vidare 
med armarna om varandra.

Det är en sällsam syn och 
jag gläds åt att kunna bli 
berörd av något så trivialt, 
över att kunna fokusera och 
vara närvarande i stunden. 
Långt bort från alla krav och 
prestationer börjar jag ana 
konturerna av mig själv, den 
jag är bortom det jag gör. 

Jag tänker på hur många 
som stressar runt med tun-
nelseende utan att se någon-
ting och utan att refl ektera 
över vad det är värt och om 
det fi nns ett alternativ. Jag 
tänker på alla frivilliga val 
som med tiden lagts tillrätta 
som självklarheter, som 

något som måste vara. 
En charterresa till Lan-

zarote kan mycket väl vara 
en livräddare, ett avgörande 
som påminner om vilka pri-
oriteringar som är sanna och 
vilka som är konstruerade.

Vid hotellpoolen har 
familjen Flintstone avlösts 
av Bamse som kramar barn 
framför föräldrarnas mobil-
kameror.

Vid buffén väljer någon 
mellan hamburgare och 
ost- och skinktoast och i 
baren beställer en annan två 
Baileys innan lunch. 

Några barn rotar frene-
tiskt i frysboxen och trippar 
sedan nöjt iväg med varsin 
glasstrut. 

Man borde ha ”all inclu-
sive” hela livet, där allting 
man kan föreställa sig ingår. 

Tänk om det fanns en fri 
buffé av tid, kärlek, lycka, 
framgång, äventyr, njutning, 
trygghet, och insikt att välja 
och vraka ifrån och kombi-
nera precis som man ville.

Tänk att enbart få göra 
val i stunden, alltid dagsfärs-
ka, alltid sanna och aldrig 
utan en anledning. 

Tänk om det är precis så 
det är, att vi faktiskt redan 
har det där silverfärgade 
plastbandet kring handleden 
som ger oss entré till hela 
världen. 

Att det egentligen bara 
handlar om att våga ta för 
sig – utan att fråga.

Tänk att enbart 
få göra val i 
stunden, alltid 
dagsfärska, all-

tid sanna och aldrig utan 
en anledning.



europeiska samhälle får byggas 
på en gemensam värdegrund 
kan EU bli känt för att unionens 
länder är något av en trygg-
hetens zon för våra barn och 
äldre. Europapolitiken berör oss 
alla. Vi har haft två världskrig, 
Balkankrigen och nu Ukraina. 
EU behövs för freden. Vi vill 
ha politiker i Bryssel som står 
för hederlighet, ordning och 
tolerans. Vi hoppas att aleborna 
tycker det här är viktigt och ger 
Penilla Gunther, Trollhättan, 
din röst. 

Tony Karlsson Kristdemokrat erna
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VÄNERSBORG. 2014 fyller 
kristdemokraterna 50 år som 
parti och en som varit med från 
början 1964 är Ingvar Arvids-
son från Ale. Stämman handla-
de om att fi ra de 50 åren och det 
kommande EU valet.

Ingvar berättade om de första 
svåra åren för ett nytt parti. Om 
hur man satte upp valtavlor i Ale 
kommun, men även i Lilla Edets 
och Lerums kommuner. Vid det 
första valet fi ck man ett mandat 
i Starrkärrs kommun. När det 
gäller ekonomin fanns inga 
pengar, det var mycket ideella 
insatser och lotterier för att få 
det att gå runt. Partiet har under 
alla år försökt att fokusera på 
det mjuka frågorna, skola, vård 

och omsorg. 
Många motioner 
har handlat om 

familjefrågor, barn och äldre. 
Partiets valresultat har växlat 
under åren och just nu har 
kristdemokraterna två mandat i 
fullmäktige och man hoppas på 
en ökning i årets val.

EU är en organisation för 
fred och handel. Den 25 maj 
är det EU-val. Vi svenskar får 
möjlighet att utse 20 represen-
tanter till Europaparlamentet. 
Vi är övertygade om att valet 
är viktigt men att valet av rätt 
person är ännu viktigare. Det är 
rentav avgörande. 

Europa har ett kristet arv som 
präglat vår kontinent och krist-
demokratin skall spela en bety-
delsefull roll även i framtiden.

Kristdemokraterna är den 
största gruppen och det medför 
att en röst på en kristdemokrat 
innebär infl ytande. Om vårt 

Söndag 30 mars kl 15.00

Onsdag 26 mars kl 19.00
Söndag 30 mars kl 18.00

Onsdag 2 april kl 19.00

Söndag 6 april kl 18.00
Onsdag 9 april kl 19.00

Söndag 13 april kl 18.00
Onsdag 16 april kl 19.00

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÄR ROCKEN KOM TILL SVEG 
KINGEN/RIKSTEATERN

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

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TIS 8 APRIL KL 19

Vuxna 

GÖTEBORG. En bättre place-
ring än i fj ol.

Det medförde också en 
ökad tillströmning av besö-
kare i och runt Repslagar-
museets monter.

– Många går på lukten 
och hittar oss på det viset, 
förklarar Bernt Larsson 
som tillsammans med 
övriga eldsjälar såg till att 
bemanna mässplatsen.

När årets TUR-mässa arrang-
erades 20-23 mars på Svens-
ka Mässan fanns naturligtvis 
Repslagarmuseet på plats.

– Båtmässan och TUR-mäss-
san utgör två av årets höjdpunk-
ter och är mycket viktiga inslag 
i vår utåtriktade verksamhet. Vi 
sprider vårt budskap långt ut-
anför kommunens gränser och 
många får upp ögonen för Ale, 
säger Bernt Larsson.

Torsdag samt fredag förmid-
dag var enbart ämnad för fackbe-
sökare, resterande tid höll mäss-
san öppen för allmänheten.

– Det blir många intressanta 
möten under några intensiva da-

gar. Vi knyter bland annat kon-
takter med olika researrangörer.

Med jämna mellanrum de-
monstrerades repslagning vilket 
väckte mässbesökarnas intresse 
och nyfi kenhet.

– Vi har all anledning att vara 
nöjda med den här helgen och 
hoppas att få komma tillbaka 
nästa år, avslutar Bernt Larsson.

TUMLEHED. Gösta Mård-
borg hade som vanligt lagt 
upp en trevlig vandring. 
Ett trettiofemtal vandrare 
ställde upp i Tumlehed. 
Sträckan var cirka 9 kilo-
meter lång men lättgången. 
Fikat intogs vid en idyllisk 
tjärn. Grodorna hade vaknat 
till liv och kaprifolens blad 
grönskade. Som vanligt höll 
sig regnet borta.

Denna vecka vandrar vi 
i Snäckebäcken, Nödinge. 
Observera att samlingsplat-
ser är pendelparkeringen 
vid Beijers i Älvängen, samt 
pendelparkeringarna i Nö-

dinge och Bohus.
Vårfesten går av stapeln 

i Medborgarhuset fredag 
den 28 mars. Underhåll-
ningen består av en trevlig 
musikfrågesport. Det går att 
anmäla sig fortfarande.

Ännu fi nns det platser 
kvar till resan till påskliljor-
na i Tranemotrakten och 
Limmareds glasbruk den 5 
maj.

Ett tjugotal romresenärer 
fi ck en fi n introduktion till 
resan av Gerhard Sager på 
Backavik.

Lennart Mattsson

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Repslagning på TUR-mässan

Ett nyslaget rep att hoppa över. TUR-mässans besökare överraskades när de kom till Repslagarmuseets 
monter.

SPF Alebygden i Tumlehed

Kristdemokraterna från Ale var
på distriktsstämma i Vänersborg

NÖDINGE. Nu på lördag 
blir det författarfi ka med 
Anna Eriksson på Ale bib-
liotek. Anna Eriksson är 
författare, illustratör och 
bloggare som kåserar kring 
det underbara livet som 
tant.

Anna har skrivit och il-
lustrerat två böcker om tan-
ter. Den första, ”Tantvar-
ning”, är en rikt illustrerad 

humorbok om hur det kan 
kännas att bli tant. Samti-
digt som den första boken 
kom ut 2010 startade Anna 
bloggen tantvarning.se på 
samma tema.

Nu, fyra år senare, blog-
gar hon fortfarande om 
tantlivet och ännu en bok, 
”Äntligen tant!”, har hun-
nit släppas.

JONAS ANDERSSON

Författarfi ka i Nödinge

 Kristdemokraterna Penilla 
 Gunther, Trollhättan, och Ingvar 
 Arvidssson, Ale. 
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Vårkonsert 
med 

Alingsås Missionkyrkas Musikkår 
& Lerum Surte Symphonic Band 

 
i Alingsås Missionskyrka 
Lördag 5 April  kl. 18.00 

och 
i Lerum Missionskyrka 

Söndag 6 April  kl. 18.00 
och 

i Surte Missionskyrka 
Måndag 7 April  kl. 19.00 

 

Dirigenter:  
Per-Olof Jönbrink & Folke Taubner  

Fri entré    Välkomna 

Det av flera skäl märkligt att 
Svenska kraftnät motiverar 
en ny luftledning med att 

vindkraften kommer att byggas ut. 
För det första är ju, som vi 

alla vet, tanken med vindkraften 
att den skall användas till att fasa 
ut andra, mer miljöbelastande, 
energikällor. D.v.s. allteftersom 
vindkraften ökar, kommer annan 
elproduktion att fasas ut, och den 
totala mängden el som behöver 
transporteras kommer sannolikt 
inte att växa.

För det andra överskattar 
Svenska kraftnät utbyggnaden av 
vindkraft i norra Bohuslän och 
angränsande områden. Svenska 
kraftnät skriver på sid 55 i ”An-
slutning av vindkraft i Bohuslän, 
Dalsland och Västergötland (Dnr 
2009/574) ” att den föreslagna 
ledningen motiveras av en tänkbar 
överbelastning om vindkraftspro-
duktionen i det aktuella området 
överskrider 4 500 MW. Enligt 
branschorganisationen Svensk 
Energi hade SAMTLIGA svenska 

vindkraftverk (ca 2 800 snurror) 
år 2012 en installerad effekt på 
3 800 MW. D.v.s. inte ens om det i 
detta hörn av Sverige skulle byggas 
lika många vindsnurror som det i 
dag finns i HELA Sverige skulle 
gränsen för överkapacitet nås! Att 
så mycket vindkraft skulle tillåtas 
byggas i bl. a. norra Bohuslän med 
alla dess skyddade naturområden 
och dess enorma betydelse för re-
kreation är ytterst osannolikt. Hela 
Svenska kraftnäts resonemang 
faller därmed. Antingen använder 
man vindkraft för att på ett otäckt 
sätt utnyttja allmänhetens förståel-
se för grön omställning eller så vill 
man framstå som miljövänliga.

Minskade förluster
För både växelström (Alterna-
ting Current, AC) och likström 
(Direct Current, DC) gäller att 
energiöverföringens förluster 
minskas genom att använda höga 
spänningar (kraften hos varje 
elektron, mäts i volt) och låga 
strömstyrkor, eftersom det är 

strömmens styrka, d.v.s. antalet 
elektroner som rör sig i ledningen 
(mäts i ampere), som genererar 
motståndet (eller resistansen, 
som mäts i ohm). Problemet med 
växelspänning är att den ständigt 
(50 gånger per sekund, eller 50 
hertz) växlar riktning och på så vis 
påverkar levande varelser mycket 
starkare än likspänning. Ur häl-
sosynpunkt finns därför starka skäl 
att välja DC vid högspänningsö-
verföring (High Voltage, HV).

Men dessutom blir energiför-
lusterna mindre vid överföringen 
med högspänd likström (HVDC) 
än vid den tidigare dominerande 
tekniken med högspänd växel-
ström, varför en ledning med 
HVDC blir mer lönsam ju mer 
den används.

Tekniken med HVDC utveck-
lades under 1930-talet bland annat 
vid ASEA och tekniken etable-
rade sig starkt under 1950-talet 
då utvecklingen inom elektronik 
möjliggjorde effektiv omformning 
mellan AC och DC via strömrik-

tare. Det var också ASEA som 
1954 lade ner HVDC-kabeln 
mellan svenska fastlandet 
och Gotland. Idag är ASEA:s 

”efterföljare” ABB ledande inom 
HVDC. 

Med nedgrävd HVDC sparas 
kostnader in för den breda gata 
som annars måste röjas i skog, 
samt kostnader för inlösen av bo-
stadsfastigheter som befinner sig i 
direkt närhet till ledningen. Dessa 
besparingar, samt de kommande 
besparingarna i form av minskade 
överföringsförluster, kan vägas 
mot den extra kostnaden för de två 
strömriktarna.

HVDC-tekniken
HVDC-tekniken lämpar sig 
särskilt väl då el genereras från 
många olika källor, och är därför 
ett starkt alternativ vid utbyggnad 
av vindkraft varvid de många snur-
rornas varierande elproduktion 
stabiliseras effektivare med HVDC 
än med den gamla växelströmstek-
niken. Eftersom Svenska Kraftnät 
motiverar den nya länken med 
vindkraftsutbyggnad är det därför 
anmärkningsvärt att man så kate-
goriskt avvisar HVDC.

Danmark, som för övrigt länge 
varit ledande inom vindkraft, har i 
princip slutat bygga luftledningar 
och gräver dessutom ner befintliga 

luftledningar, både av tekniska 
skäl och för att minska den starka 
förfulning av landskapet som luft-
ledningar ger.

Svenska kraftnät bör redovisa 
alla siffror 

Om man överhuvudtaget 
skulle bygga denna länk skulle 
det givetvis ske med modern 
teknik, d.v.s. HVDC i nedgrävda 
kablar. Ett första steg vore att 
kostnadsförslag inhämtades för 
detta alternativ och sedan jämför-
des med kostnaden för luftburen 
växelspänning där alla kostnader 
för inlösen, hinder för kommunal 
utbyggnad, kompensation för 
sänkta fastighetsvärden, avverk-
ning för kraftledningsgata, högre 
energiöverföringsförluster samt 
samhällets ökade vårdkostnader för 
psykiska och fysiska konsekven-
ser av luftledningen, exempelvis 
förhöjd risk för barnleukemi.

Roger Lindegren, Alafors
Roger Lindegren är fil. dr. och

universitetslektor vid Sektionen
för Ekonomi och Teknik vid

Högskolan i Halmstad

Svenska kraftnäts motivering för den nya ledningen håller inte!

Det har varit en positiv start 
för det enande partiet i Ale. 
Det som slagit mig en smula 

är betoningen av vårt ’samverkan’. 
Människor som tröttnat på politi-
ker som enbart framhäver sig själva 
utropar ett positivt ’lycka till med 
samverkan’ till oss. Medan en del 
av de etablerade politikerna själva 
uttrycker en nedlåtenhet när de 
lyckönskar oss. Precis som att vårt 
ärliga försök att komma överens och 
samverka är dödfött bland politiker 
medan det är det motsatta hos våra 
kommuninvånare. 

I förra veckans kuriren 
påtalade socialdemokraterna att 
de satsar mer på att motverka 
ungdomsarbetslöshet än sina 
borgerliga motståndare. Jag vägrar 
tro att exempelvis Moderaterna i 
Ale vänder ungdomarna ryggen. 
De har säkert andra prioriteringar 
för att komma åt det bekymret. Låt 
oss då istället samverka totalt i den 
och andra viktiga frågor för att lösa 
problemen. De två politiska blocken 
har länge bråkat om bidragsjobb 
och istället sagt att man ska skapa 
riktiga jobb. Benämningar som 
fas 3, samhällsjobb och Ams-jobb 
figurerar. Låt oss en gång för alla slå 
fast att någon sorts bidragsjobb alltid 
kommer att finnas. 

Vi måste hjälpa unga som inte 
kommer in på arbetsmarknaden. Vi 
har många medmänniskor som har 
någon form av funktionsnedsättning 
eller arbetsskada som vill och kan 
bidra. Istället för att bråka om 
bidragsjobb kontra riktiga jobb så 
enas istället om att bidragsjobben 
kommer att finnas och de behövs. 
Det är inget fult med det. Kanske 

Ale kan hitta en modell i samverkan?
Jag är övertygad om att de flesta 

Ale-politiker ibland muttrat sandlå-
denivå över kommunpolitiken eller 
enskilda nej-politiker. De flesta inser 
att politiken måste prestera bättre, 
mycket bättre. Utanför mötesrum-
met finns ofta en samsyn men tyvärr 
försvinner den runt sammanträdes-
borden när den egna partifärgen 
tar över. En partifärg som bottnar i 
rikspolitiken men handen på hjärtat, 
den har väldigt lite att göra med det 
Ale som vi verkar i. 

I det läget är framtid i Ale unikt 
eftersom vi vill ena de olika viljorna 
till gagn för kommunens bästa. Kent 
i Älvängen undrade i förra veckans 
nummer om det behövs ett parti till. 
Vi behöver definitivt ett parti som 
vill enas fullt ut. Det är oerhört små 
skillnader i kommunpolitiken. Alla 
kanske inte är mogna att inse det 
men enskilda partifärger förmår inte 
lösa de problem Ale brottas med. 

Det är möjligt att vårt parti inled-
ningsvis planterar frågetecken hos 
de etablerade partierna. Samtidigt 
är jag övertygad om att hos de som 
ifrågasätter politiken och uppgivet 
säger ’se bara till så att saker funkar’, 
där har vi planterat ett hopp och ett 
utropstecken. Hur mycket partiet 
framtid i Ale kan 
driva på efter valet 
beror på dig som 
väljare.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Framtid i Ale berör

Jag skulle med gläd-
je velat vara den 
första som infor-

merade om att personlig 
assistans inte längre 
läggs ut på entreprenad, 
utan behålls kommu-
nal. Eftersom det alltid 
innan varit väldigt noga 
att inte släppa informa-
tion om beslut innan de 
formellt har fattats, och 
efter det att protokollet 
är justerat, ville jag inte 
gå ut med informa-
tion som sedan kanske 
inte skulle stämma om 
nämnden skulle fatta ett 
annat beslut. 

Moderaterna i Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden tog ett 
väldigt svårt och jobbigt 
beslut när vi stack ut 
hakan och föreslog att 
personlig assistans skulle 
läggas ut på entreprenad 
för att få ihop budgeten. 
Det var känslomässigt 
jobbigt för de brukare 
och personal som det 
berörde. En av dem 

var min bästa väninnas 
mamma och det kändes 
inte helt enkelt. 

Men vad är man för 
politiker om man inte 
tar ansvar för att hålla 
en budget i balans och 
ta tuffa beslut? Inte en 
politiker jag vill vara i 
alla fall. Man måste våga 
ta ansvar för skattebeta-
larnas pengar och se till 
att de används på bästa 
sätt och att de räcker till 
för många verksamheter. 
Finns det då ett alterna-
tiv som gör att pengarna 
används på ett spar-
sammare sätt, men med 
samma kvalitet, så vågar 
vi i Moderaterna fatta 
det beslutet. 
Man kan inte 
bara vara politi-
ker när det ska 
fattas trevliga 
beslut som alla 
gillar – vårt jobb 
är att våga ta de 
beslut som Ale 
kommun behö-
ver! Min bästa 

väninna frågade mig när 
jag blev politiker om jag 
verkligen skulle orka 
stå för de tuffa besluten 
och kanske till och med 
bli tittad snett på. Efter 
lite funderande så kände 
jag: Ja, absolut! Lika väl 
som jag är fast besluten 
att kriga mot droger och 
hjälpa mina elever med 
alla möjliga saker när jag 
jobbar som skolkurator, 
lika väl kände och kän-
ner jag att jag vill vara 
med och ta ansvar för 
Ale kommun och dess 
invånare. 

Nu börjar jobbet för 
sektorn att se över hur 
kommunens kostnader 

på sikt kan sänkas till 
den nivå som staten 
lämnar ersättning för. 
De har försökt förr och 
jag önskar och hoppas 
innerligt att de hittar en 
lösning! 

Carina Zito Averstedt
Moderaterna 

Ledamot i Omsorgs-  
och arbetsmarknadsnämnden 

Ale kommun

Personlig assistans förblir kommunal

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Torsdagen den 27 mars
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Backavik i Nödinge

DAGORDNING:

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

Samma telefonnummer använder 
Du som vill bli medlem!

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE

Läste med glädje i Alekuri-
ren, om den etablering av 
besiktning av motorfordon, 

som ägt rum i Älvängen.
Clearcar har fullt upp att göra, 

med besiktningar hela dagarna, och 
detta är utmärkt.

Döm om min förvåning, när jag 
ringde för besiktning av min scoo-
ter och fick höra att den behörig-
heten har vi inte, och vi vet heller 
inte om vi vill ha den eller kommer 
att få den.

Detta är tydligen inte en vanlig 

besiktningsstation, som man är van 
vid utan en station som tydligen 
satsar på det som lönar sig bäst, 
bilar och mindre lastbilar, större 
lastbilar kanske inte får plats, det 
vet jag inte, men det verkade inte 
finnas något intresse för att utveck-
la verksamheten.

Jag konstaterar således att denna 
etablablering i alla fall inte ger 
någon ny service åt motorcyklister i 
Ale kommun, vilket jag beklagar.

Stig Larsson

Ingen vanlig besiktningsstation
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STARRKÄRR. Söndagen den 16 mars var 
det dags för årsmöte i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening, en gråmulen dag, men 
med en föraning av vår. Kallelsen hade lock-
at cirka 40 personer att närvara.

Till ordförande för mötet valdes Gerhard 
Andersson, och till sekreterare Margareta 
Lund. Dagordningen raskades fort undan 
fram till valen.

Till ordförande i föreningen omvaldes 
Inga-Britt Karlbom. Nils-Erik Silfver-
sten hade avsagt sig omval och ersattes av 
Christina Söderström.

Inga-Britt Karlbom lämnade en redogö-
relse över vad som förekommit under året. 

Föreningens kassör Birgitta Jönsson be-
rättade att ekonomin är god, men det fi nns 
inga marginaler, och har en förhoppning om 
att midsommarfesten skall ge ett bra netto. 
Medlemsavgiften är oförändrad, det vill säga 
100 kronor.

Inga-Britt redogjorde för programmet 
för kommande år, och det följer i stort sett 
gamla rutiner.

Mötet godkände en stadgeändring, vilket 
innebär att kallelse till årsmöte skall ske två 
veckor före i stället för som tidigare tre. 

Inga-Britt tackade Nils-Erik Silfversten 
för de år han suttit i styrelsen med en stor 
knippa tulpaner. Mötet avslutades.

Därefter visades en fi lm som inspelats i 
Prästalunden runt 1980. Den heter ”Sock-

enstämman”, och författad av Marinus 
Karlsson.

Handlingen är förlagd till 1840-talet, 
och berör bland annat lagen om allmän 
skolgång. De agerande på fi lmen var alla 
medlemmar i Hembygdsföreningen, varav 
många är borta sedan fl era år tillbaka. Film-
förevisningen var väldigt uppskattad.

Mötet avslutades med kaffe och smörgås 
med hembakat bröd. Ett stort tack till alla 
närvarande, som gjorde denna söndag efter-
middag till en gemytlig samvaro.

Gerhard Andersson

Lödösetraktens Hembygdsförening 
höll årsmötet 15 mars i Ale-Skövde 
församlingshem. Ordförande Sture 
Johansson hälsade oss välkomna och 
därefter hölls en parentation över 
avlidna medlemmar. Därefter vidtog 
sedvanliga mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes Kerstin 
Andersson och val av styrelse och kom-
mittéer gjordes. 

Ordförande blev Sture Johansson, 
vice ordförande Jan Ahlqvist, sekre-
terare Barbro Sandström och kassör 
Marlene Wikström. Övriga ledamöter 
blev Royna Andreasson, Birgitta 
Johansson och Bertil Kannerholt 
med Anne-Marie Karlsson, Gunil-
la Sjöstedt och Robert Olsson som 
suppleanter. 

Av verksamhetsberättelsen framkom 
att många aktiviteter såsom berät-
tarkvällar, växtbytardag, våffelkväll, 
gökotta och vår- och höstvandringar i 
vår hembygd förekommit. Verksamhets-
planen för år 2014 framlades med bland 
annat berättarkvällar, vandringar vår 
och höst i hembygden, växtbytardag 20 
maj, gökotta 29 maj och våffelkväll 17 
juni. Höstsamkväm kommer att hållas i 
slutet av året.

Dokumentationskommittén har do-
kumenterat det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från socknarna i 
vårt verksamhetsområde.

Efter mötesförhandlingarna blev det 
risgrynspudding med sylt, kaffe och 
kaka och lottdragning. Torsten och 
Kent underhöll med härlig musik och 
roliga historier.

 Barbro Sandström

VITSIPPSPRISET
för 2014
Kristdemokraterna i Ale har instiftat en särskild utmärkelse kallad 
Vitsippspriset. Utmärkelsen skall tilldelas den person/de personer eller 
organisation i Ale som på ett förtjänstfullt sätt gjort en osjälvisk insats 
för andra människor. Priset skall delas ut för 16:e året. 
Styrelsen önskar förslag på lämpliga kandidater. Dessa förslag kan skickas 
till ale@kristdemokrterna.se eller till Kristdemokraterna,  
c/o Sune Rydén, Ryd 310, 449 90 Nol – senast 11 april 2014.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
Kilanda församlingshem

27 mars kl. 10.00-12.00

Under Guds ledning 
En personlig berättelse om 

1500-tals mystikern 

Ignatius av Lyola
berättad av Mikael Nordblom, 

präst i Nol.

Temagudstjänst
Nols kyrka 30 mars 

kl. 17.00

Vad är du värd,  
människa?

Medverkan av Juniorkören 
och gNola. Fika efteråt.

Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 23 mars

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

30 mars 11.00 
Surte kyrka sammanlyst  
gudstjänst H Hultén Avtackning 
av kyrkoherde Harry Hultén, 
kyrkkaffe.

Onsdagsträff 2 april 
Nödinge församlingshem kl. 13.00
”De stora ryska klassikerna”
Arier, sånger och pianomusikav S. 
Rachmaninov, P Tjajkovskij,  
M. Mussorgskij mm.  
Katarina Masko- sång,  
Vladimir Masko – piano

NÖDINGE FÖRSAMLING

Vi besökte Stockholm 
för att se uppsättningen av 
Priscilla, på Göta Lejon. 
Föreställningen rönte stor 
uppskattning av de fl esta 
som följt med på resan. 

Övriga planerade akti-
viteter som att besöka AB-
BA-museet samt Rosendals 
trädgård var lika uppskattat. 

Vi hade tur och fi ck en 
underbar vårdag där.

Vår chaufför gav resenä-
rerna en närmast limousine-
liknande service och för det-
ta ska han ha en stor eloge. 
Vi bodde på det nybyggda 
hotellet vid Friends Arena 
där vi både åt och sov gott.

Rune Dahl 

Teaterresa med PRO i Ale

Lödösetraktens 
Hembygds-
förening har 
haft årsmöte

Inga-Britt Karlbom, ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.
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Årsmöte i Starrkärr-Kilanda
Hembygdsförening

Har du också fått nog av djurens lidande?  
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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Pris: 110 kr. I priset ingår förtäring, 
vatten, kaffe o kaka samt underhållning i form av en  

musikalisk quiz (tävla eller bara lyssna).
Drycker till självkostnadspris.

Anmälan snarast till:
Barbro Sjöberg, 0303 – 96 620,

bbkl.sjoberg@telia.com
Ulla Bengtsson, 0303 – 96 254,

b.u.bengtsson@telia.com

Medborgarhuset, Ledetvägen, Alafors
Fredag 28 mars 2014, kl 18.30

SPF Alebygdens

Vårfest

SPF ALEBYGDEN

DÖDA

Vår Käre

TaxiEvert

Evert Andersson

*24 september 1921

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Älvängen
16 mars 2014

SYSKON
SYSKONBARN

ANDERS och SIV
Olivia

INGRID och BENGT
Släkt och vänner

 
Du somnade stilla      

när färden var slut 

Från allt vad Du 

strävat, Du nu      

vilar ut 

I tacksamhet minnena 

hos oss skall bo 

Vi önska Dig innerligt, 

Vila i ro 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 11

april kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell. Efter

akten inbjudes till
minnesstund på

Vadbacka Gästgiveri.
Svar om deltagande

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

tisdagen 8 april.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.seBouppteckningar  •  Testamenten  •  Juridisk rådgivning  •  Även Hembesök

Kapellvägen 7 Älvängen Lödöse
031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
Göteborgsvägen 66

 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

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 25/3 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
26/3 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18-19, Bön. Torsd 27/3 
kl 15, Andakt på Vikadamm. Kl 
18.15, Hobby (8-12 år). Fred 
28/3 kl 19.30, Greenhouse (åk 7 
och uppåt). Lörd 29/3 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 15, 
”Är all andlighet god?” - Helena 
Nilsson, sjuksköterska från 
Linköping, talar om sin väg från 
New Age till kristen tro, alter-
nativmedicin och sin erfarenhet 
av andevärlden. Fika. Sönd 
30/3 kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall predikar, tema - ”Livs-
glädje”. Smyrnakören. Äventy-
ret (3-12 år). Kyrkkaffe. Månd 
31/3 kl 10, RPG Stavgång. Tisd 
1/4 kl 8-9, Bön.

Guntorps Missionskyrka
Onsd 26/3 kl 18.30, Tonår 
--ÄventyrarScout. Lörd 29/3 
Teamevangelisatons Ledaradag i 
Älvängens Missionskyrka. Sönd 
30/3 kl 16, GUDSTJÄNST  
Lars Gunther,  Sång Marit Eks-
tener. Onsd 2/4 kl 18.30, Spårar 
- UpptäckarScout.

Starrkärr-Kilanda församling
Tisd 25/3 Nols kyrka kl 18.30, 
Församlingsafton, VI FÅR 
ALDRIG GLÖMMA! Janina 
Nilsson en av de få överlevande 
från Förintelsen som ännu 
är i livet berättar. Onsd 26/3 
Älvängens kyrka kl 19, Taizé-
mässa, Andersson. Torsd 27/3 
Kilanda församlingshem kl 10, 
Förmiddagscafé. ”Under Guds 
ledning” en personlig berättelse 
om 1500-tals mystikern Ignasius 
av Lyola av Mikael Nordblom 
komminister i Nol. Sönd 30/3 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson, Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa medverkan av MagNo-
liakören, Nordblom. Nols kyrka 
kl 17, Temagudstjänst: VAD 
ÄR DU VÄRD MÄNNISKA? 
Medverkan av: gNola och Juni-
orkören. Nordblom.

Filadelfiaförsamlingen, Bohus 
pingstkyrka
Onsd 26/3 kl 19, Ekum bön. 
Sönd 30/3 kl 11, Gudstjänst 
Leif Karlsson, sång. Onsd 2/4 kl 
19, Sång bibelläsning och bön.

Nödinge församling
30/3 Midfastosöndagen kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Avtackning av Harry 
Hulthén, kyrkkaffe. 2/4 Onsd 
kl 11, Gustjänst Fridhem Å. 
Andreasson. Kl 18.30, Passions-
andakt Surte kyrka Å. Andre-
asson.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 26/3 kl 19, FÖRSAM-

LINGSFORUM: ”Gemenskap 
och medlemskap”. Tors 27/3 kl 
19.30, Körövning. Sönd 30 mars 
kl 11.00  ”Livets bröd” Natt-
vardsgudstjänst  Kören, Leif 
Jöngren. OBS Sommartid och 
SSK Utgångskollekt till pastors-
utbildningen. Servering och för-
samlingsmöte ang namnfrågan. 
Kl 18.30, Tonår. Månd 31/3 kl 
18, Spårarscout. Kl 18.15, Upp-
täckarscout, samling Hövägen. 
Tisd 1/4 kl 10, Tisdagsbön. Kl 
10 - 13, Stickcafé med målar-
hörna, kl 11 Fika för alla.

Surte missionsförsamling
Onsd 26/3 18:30. Tonår: 
”Minuten”. Onsd 26/3 kl 19, 
Gemensam bön i Pingstkyrkan, 
Bohus. Onsd 26/3 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Sönd 30/3 kl 11, Guds-
tjänst. Ester Kazen. Saxofonica 
spelar. Enkelt fika. Månd 31/3 
kl 19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Onsd 
2/4 kl 15, Onsdagsträff: Erik 
Bergman visar bilder och berät-
tar om missionsflyg världen 
över. Onsd 2/4 kl 18:30, Tonår: 
Arbete inför marknaden. Onsd 
2/4 kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Boka redan nu 
in församlingens Vårmarknad, 
12/4! Det kan bli ändringar i 
detta program, men www.sur-
temissionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Kl 14, Högmässa på 
finska, Olenius. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Westergaard.

PREDIKOTURERDÖDA

Björn Lilja, Surte har avli-
dit. Född 1943 och efter-
lämnar makan Marita samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Elsy Johansson, Sannum 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar maken Alf samt 
söner med familjer.

Erling Svenningsson, Nol 
har avlidit. Född 1944 och 

efterlämnar makan Siv-Britt, 
Henrik, Anders och Magnus 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Evert Andersson, Älvängen 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar syskon, syskon-
barn, vännerna Anders med 
familj, Ingrid och Bengt som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Sven Carlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 20 
mars begravningsgudstjänst 
för Sven Carlsson, Nol. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Tore Arvidsson. I Surte 
kapell hölls fredagen 21 
mars begravningsgudstjänst 
för Tore Arvidsson, Surte. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Karl-Erik Hyltås. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
21 mars begravningsguds-
tjänst för Karl-Erik Hyltås, 
Sannum. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Valborg Jacobsen. I Surte 
kapell hölls fredagen 21 
mars begravningsgudstjänst 
för Valborg Jacobsen, Bohus. 
Officiant var kyrkoherde 
Åke Andreasson.

JORDFäSTnIngAR

TAcK

För alla bevis på varmt
deltagande vid vår

kära Mammas

Birgit Carlsson

bortgång, för alla fina
blommor vid hennes

bår samt för alla
minnesgåvor vill vi

få framföra vårt
varma tack.

LENNART, CHRISTIAN

med familjer

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Morfar

Björn Lilja
* 26 augusti 1943

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Surte
16 mars 2014

MARITA
PIA och STEFFE

Molly

MIA och PEPPE

Johan, Sofia

Släkt och vänner
 
Ditt hjärta som klappat 

så varmt för oss alla 

Och ögon som vakat 

och strålat så ömt 

Har stannat och 

slocknat till sorg      

för oss alla 

Men vad Du har gjort 

skall aldrig bli glömt 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 10
april kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå telefon

031-98 32 50 senast
måndagen 7 april.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden på telefon
020-59 59 59.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor
och Gamlefarmor

Elsy Johansson

* 24 januari 1940

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Sannum
18 mars 2014

ALF
ROGER och ANETTE

GLENN och CARINA

TOMMY och SUSANNE

med familjer

Övrig släkt och vänner

 
Svårt att mista,      

svårt att förstå 

Ett hjärta av godhet 

har slutat att slå 

Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss   

med hela Din själ 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
11 april kl. 13.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,

gåvotelefon 020-59 59 59.

Vår Käre

Erling

Svenningsson

* 17 januari 1944

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
16 mars 2014

SIV-BRITT
HENRIK med familj

ANDERS, MAGNUS

med familjer

Syskon med familjer

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 

Begravningen äger rum
torsdagen 3 april kl.

13.30 i Starrkärrs kapell.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 31 mars.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Världens bästa Jacob fyller 
8 år den 30 mars!

Massor av grattiskramar 
från Alexander, Mamma och 

Pappa

gRATTIS
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STARRKÄRR. Söndagen den 16 mars var 
det dags för årsmöte i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening, en gråmulen dag, men 
med en föraning av vår. Kallelsen hade lock-
at cirka 40 personer att närvara.

Till ordförande för mötet valdes Gerhard 
Andersson, och till sekreterare Margareta 
Lund. Dagordningen raskades fort undan 
fram till valen.

Till ordförande i föreningen omvaldes 
Inga-Britt Karlbom. Nils-Erik Silfver-
sten hade avsagt sig omval och ersattes av 
Christina Söderström.

Inga-Britt Karlbom lämnade en redogö-
relse över vad som förekommit under året. 

Föreningens kassör Birgitta Jönsson be-
rättade att ekonomin är god, men det fi nns 
inga marginaler, och har en förhoppning om 
att midsommarfesten skall ge ett bra netto. 
Medlemsavgiften är oförändrad, det vill säga 
100 kronor.

Inga-Britt redogjorde för programmet 
för kommande år, och det följer i stort sett 
gamla rutiner.

Mötet godkände en stadgeändring, vilket 
innebär att kallelse till årsmöte skall ske två 
veckor före i stället för som tidigare tre. 

Inga-Britt tackade Nils-Erik Silfversten 
för de år han suttit i styrelsen med en stor 
knippa tulpaner. Mötet avslutades.

Därefter visades en fi lm som inspelats i 
Prästalunden runt 1980. Den heter ”Sock-

enstämman”, och författad av Marinus 
Karlsson.

Handlingen är förlagd till 1840-talet, 
och berör bland annat lagen om allmän 
skolgång. De agerande på fi lmen var alla 
medlemmar i Hembygdsföreningen, varav 
många är borta sedan fl era år tillbaka. Film-
förevisningen var väldigt uppskattad.

Mötet avslutades med kaffe och smörgås 
med hembakat bröd. Ett stort tack till alla 
närvarande, som gjorde denna söndag efter-
middag till en gemytlig samvaro.

Gerhard Andersson

Lödösetraktens Hembygdsförening 
höll årsmötet 15 mars i Ale-Skövde 
församlingshem. Ordförande Sture 
Johansson hälsade oss välkomna och 
därefter hölls en parentation över 
avlidna medlemmar. Därefter vidtog 
sedvanliga mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes Kerstin 
Andersson och val av styrelse och kom-
mittéer gjordes. 

Ordförande blev Sture Johansson, 
vice ordförande Jan Ahlqvist, sekre-
terare Barbro Sandström och kassör 
Marlene Wikström. Övriga ledamöter 
blev Royna Andreasson, Birgitta 
Johansson och Bertil Kannerholt 
med Anne-Marie Karlsson, Gunil-
la Sjöstedt och Robert Olsson som 
suppleanter. 

Av verksamhetsberättelsen framkom 
att många aktiviteter såsom berät-
tarkvällar, växtbytardag, våffelkväll, 
gökotta och vår- och höstvandringar i 
vår hembygd förekommit. Verksamhets-
planen för år 2014 framlades med bland 
annat berättarkvällar, vandringar vår 
och höst i hembygden, växtbytardag 20 
maj, gökotta 29 maj och våffelkväll 17 
juni. Höstsamkväm kommer att hållas i 
slutet av året.

Dokumentationskommittén har do-
kumenterat det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från socknarna i 
vårt verksamhetsområde.

Efter mötesförhandlingarna blev det 
risgrynspudding med sylt, kaffe och 
kaka och lottdragning. Torsten och 
Kent underhöll med härlig musik och 
roliga historier.

 Barbro Sandström

VITSIPPSPRISET
för 2014
Kristdemokraterna i Ale har instiftat en särskild utmärkelse kallad 
Vitsippspriset. Utmärkelsen skall tilldelas den person/de personer eller 
organisation i Ale som på ett förtjänstfullt sätt gjort en osjälvisk insats 
för andra människor. Priset skall delas ut för 16:e året. 
Styrelsen önskar förslag på lämpliga kandidater. Dessa förslag kan skickas 
till ale@kristdemokrterna.se eller till Kristdemokraterna,  
c/o Sune Rydén, Ryd 310, 449 90 Nol – senast 11 april 2014.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
Kilanda församlingshem

27 mars kl. 10.00-12.00

Under Guds ledning 
En personlig berättelse om 

1500-tals mystikern 

Ignatius av Lyola
berättad av Mikael Nordblom, 

präst i Nol.

Temagudstjänst
Nols kyrka 30 mars 

kl. 17.00

Vad är du värd,  
människa?

Medverkan av Juniorkören 
och gNola. Fika efteråt.

Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 23 mars

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

30 mars 11.00 
Surte kyrka sammanlyst  
gudstjänst H Hultén Avtackning 
av kyrkoherde Harry Hultén, 
kyrkkaffe.

Onsdagsträff 2 april 
Nödinge församlingshem kl. 13.00
”De stora ryska klassikerna”
Arier, sånger och pianomusikav S. 
Rachmaninov, P Tjajkovskij,  
M. Mussorgskij mm.  
Katarina Masko- sång,  
Vladimir Masko – piano

NÖDINGE FÖRSAMLING

Vi besökte Stockholm 
för att se uppsättningen av 
Priscilla, på Göta Lejon. 
Föreställningen rönte stor 
uppskattning av de fl esta 
som följt med på resan. 

Övriga planerade akti-
viteter som att besöka AB-
BA-museet samt Rosendals 
trädgård var lika uppskattat. 

Vi hade tur och fi ck en 
underbar vårdag där.

Vår chaufför gav resenä-
rerna en närmast limousine-
liknande service och för det-
ta ska han ha en stor eloge. 
Vi bodde på det nybyggda 
hotellet vid Friends Arena 
där vi både åt och sov gott.

Rune Dahl 

Teaterresa med PRO i Ale

Lödösetraktens 
Hembygds-
förening har 
haft årsmöte

Inga-Britt Karlbom, ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.
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Årsmöte i Starrkärr-Kilanda
Hembygdsförening

Har du också fått nog av djurens lidande?  
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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Pris: 110 kr. I priset ingår förtäring, 
vatten, kaffe o kaka samt underhållning i form av en  

musikalisk quiz (tävla eller bara lyssna).
Drycker till självkostnadspris.

Anmälan snarast till:
Barbro Sjöberg, 0303 – 96 620,

bbkl.sjoberg@telia.com
Ulla Bengtsson, 0303 – 96 254,

b.u.bengtsson@telia.com

Medborgarhuset, Ledetvägen, Alafors
Fredag 28 mars 2014, kl 18.30

SPF Alebygdens

Vårfest

SPF ALEBYGDEN

DÖDA

Vår Käre

TaxiEvert

Evert Andersson

*24 september 1921

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Älvängen
16 mars 2014

SYSKON
SYSKONBARN

ANDERS och SIV
Olivia

INGRID och BENGT
Släkt och vänner

 
Du somnade stilla      

när färden var slut 

Från allt vad Du 

strävat, Du nu      

vilar ut 

I tacksamhet minnena 

hos oss skall bo 

Vi önska Dig innerligt, 

Vila i ro 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 11

april kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell. Efter

akten inbjudes till
minnesstund på

Vadbacka Gästgiveri.
Svar om deltagande

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

tisdagen 8 april.

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.seBouppteckningar  •  Testamenten  •  Juridisk rådgivning  •  Även Hembesök

Kapellvägen 7 Älvängen Lödöse
031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
Göteborgsvägen 66

 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

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 25/3 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
26/3 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 18-19, Bön. Torsd 27/3 
kl 15, Andakt på Vikadamm. Kl 
18.15, Hobby (8-12 år). Fred 
28/3 kl 19.30, Greenhouse (åk 7 
och uppåt). Lörd 29/3 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 15, 
”Är all andlighet god?” - Helena 
Nilsson, sjuksköterska från 
Linköping, talar om sin väg från 
New Age till kristen tro, alter-
nativmedicin och sin erfarenhet 
av andevärlden. Fika. Sönd 
30/3 kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall predikar, tema - ”Livs-
glädje”. Smyrnakören. Äventy-
ret (3-12 år). Kyrkkaffe. Månd 
31/3 kl 10, RPG Stavgång. Tisd 
1/4 kl 8-9, Bön.

Guntorps Missionskyrka
Onsd 26/3 kl 18.30, Tonår 
--ÄventyrarScout. Lörd 29/3 
Teamevangelisatons Ledaradag i 
Älvängens Missionskyrka. Sönd 
30/3 kl 16, GUDSTJÄNST  
Lars Gunther,  Sång Marit Eks-
tener. Onsd 2/4 kl 18.30, Spårar 
- UpptäckarScout.

Starrkärr-Kilanda församling
Tisd 25/3 Nols kyrka kl 18.30, 
Församlingsafton, VI FÅR 
ALDRIG GLÖMMA! Janina 
Nilsson en av de få överlevande 
från Förintelsen som ännu 
är i livet berättar. Onsd 26/3 
Älvängens kyrka kl 19, Taizé-
mässa, Andersson. Torsd 27/3 
Kilanda församlingshem kl 10, 
Förmiddagscafé. ”Under Guds 
ledning” en personlig berättelse 
om 1500-tals mystikern Ignasius 
av Lyola av Mikael Nordblom 
komminister i Nol. Sönd 30/3 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson, Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa medverkan av MagNo-
liakören, Nordblom. Nols kyrka 
kl 17, Temagudstjänst: VAD 
ÄR DU VÄRD MÄNNISKA? 
Medverkan av: gNola och Juni-
orkören. Nordblom.

Filadelfiaförsamlingen, Bohus 
pingstkyrka
Onsd 26/3 kl 19, Ekum bön. 
Sönd 30/3 kl 11, Gudstjänst 
Leif Karlsson, sång. Onsd 2/4 kl 
19, Sång bibelläsning och bön.

Nödinge församling
30/3 Midfastosöndagen kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Avtackning av Harry 
Hulthén, kyrkkaffe. 2/4 Onsd 
kl 11, Gustjänst Fridhem Å. 
Andreasson. Kl 18.30, Passions-
andakt Surte kyrka Å. Andre-
asson.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 26/3 kl 19, FÖRSAM-

LINGSFORUM: ”Gemenskap 
och medlemskap”. Tors 27/3 kl 
19.30, Körövning. Sönd 30 mars 
kl 11.00  ”Livets bröd” Natt-
vardsgudstjänst  Kören, Leif 
Jöngren. OBS Sommartid och 
SSK Utgångskollekt till pastors-
utbildningen. Servering och för-
samlingsmöte ang namnfrågan. 
Kl 18.30, Tonår. Månd 31/3 kl 
18, Spårarscout. Kl 18.15, Upp-
täckarscout, samling Hövägen. 
Tisd 1/4 kl 10, Tisdagsbön. Kl 
10 - 13, Stickcafé med målar-
hörna, kl 11 Fika för alla.

Surte missionsförsamling
Onsd 26/3 18:30. Tonår: 
”Minuten”. Onsd 26/3 kl 19, 
Gemensam bön i Pingstkyrkan, 
Bohus. Onsd 26/3 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men! Sönd 30/3 kl 11, Guds-
tjänst. Ester Kazen. Saxofonica 
spelar. Enkelt fika. Månd 31/3 
kl 19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Onsd 
2/4 kl 15, Onsdagsträff: Erik 
Bergman visar bilder och berät-
tar om missionsflyg världen 
över. Onsd 2/4 kl 18:30, Tonår: 
Arbete inför marknaden. Onsd 
2/4 kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Boka redan nu 
in församlingens Vårmarknad, 
12/4! Det kan bli ändringar i 
detta program, men www.sur-
temissionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Kl 14, Högmässa på 
finska, Olenius. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Westergaard.

PREDIKOTURERDÖDA

Björn Lilja, Surte har avli-
dit. Född 1943 och efter-
lämnar makan Marita samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Elsy Johansson, Sannum 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar maken Alf samt 
söner med familjer.

Erling Svenningsson, Nol 
har avlidit. Född 1944 och 

efterlämnar makan Siv-Britt, 
Henrik, Anders och Magnus 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Evert Andersson, Älvängen 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar syskon, syskon-
barn, vännerna Anders med 
familj, Ingrid och Bengt som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Sven Carlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 20 
mars begravningsgudstjänst 
för Sven Carlsson, Nol. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Tore Arvidsson. I Surte 
kapell hölls fredagen 21 
mars begravningsgudstjänst 
för Tore Arvidsson, Surte. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Karl-Erik Hyltås. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
21 mars begravningsguds-
tjänst för Karl-Erik Hyltås, 
Sannum. Officiant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Valborg Jacobsen. I Surte 
kapell hölls fredagen 21 
mars begravningsgudstjänst 
för Valborg Jacobsen, Bohus. 
Officiant var kyrkoherde 
Åke Andreasson.

JORDFäSTnIngAR

TAcK

För alla bevis på varmt
deltagande vid vår

kära Mammas

Birgit Carlsson

bortgång, för alla fina
blommor vid hennes

bår samt för alla
minnesgåvor vill vi

få framföra vårt
varma tack.

LENNART, CHRISTIAN

med familjer

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Morfar

Björn Lilja
* 26 augusti 1943

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Surte
16 mars 2014

MARITA
PIA och STEFFE

Molly

MIA och PEPPE

Johan, Sofia

Släkt och vänner
 
Ditt hjärta som klappat 

så varmt för oss alla 

Och ögon som vakat 

och strålat så ömt 

Har stannat och 

slocknat till sorg      

för oss alla 

Men vad Du har gjort 

skall aldrig bli glömt 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 10
april kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå telefon

031-98 32 50 senast
måndagen 7 april.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden på telefon
020-59 59 59.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor
och Gamlefarmor

Elsy Johansson

* 24 januari 1940

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Sannum
18 mars 2014

ALF
ROGER och ANETTE

GLENN och CARINA

TOMMY och SUSANNE

med familjer

Övrig släkt och vänner

 
Svårt att mista,      

svårt att förstå 

Ett hjärta av godhet 

har slutat att slå 

Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss   

med hela Din själ 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
11 april kl. 13.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,

gåvotelefon 020-59 59 59.

Vår Käre

Erling

Svenningsson

* 17 januari 1944

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
16 mars 2014

SIV-BRITT
HENRIK med familj

ANDERS, MAGNUS

med familjer

Syskon med familjer

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 

Begravningen äger rum
torsdagen 3 april kl.

13.30 i Starrkärrs kapell.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 31 mars.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Världens bästa Jacob fyller 
8 år den 30 mars!

Massor av grattiskramar 
från Alexander, Mamma och 

Pappa

gRATTIS
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Grattis 
Jacob

på 8-årsdagen 30/3
Kramar från

Mormor & Morfar

Hanna Östlind
10 år. Grattiskramar i 

massor från 
Mormor och Morfar

Grattis världens bästa
Ville

på din 1-års dag 25/3
Alice, Mamma och Pappa

Vår älskade lille solstråle
Linus

fyller 4 år den 27 mars. 
Grattis världens goaste kile 

från Mormor & Morfar

Grattis fotografen
Vide

på din 4-årsdag
önskar farmor och farfar
i Hallsberg. Vi ses snart!

Stort Grattis på 18års dagen 
Emelie

Puss Mamma,
Line och Ludde

Grattis vår underbara
Martin Landin

på din 11-årsdag 31/3
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Peter, Robin och 

Mormor

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)

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

Elektrisk gräsklippare med 
uppsamlare. Pris 500kr.
tel. 0520-66 25 25

Takbox. 137x96x35 cm. 
Endast använd 1 gång.
tel. 0702-68 62 68

HONDA CBR 900 RR Fireblade
-98, 4950 mil, nyservad, nytt 
bakdäck,  ny ljuddämpare, bra 
skick, 26 000.-
tel. 0703-58 09 88
UTHYRES
Kroatien i sommar? Strand-
nära, fräscha, fullt utrustade 

lägenheter med 200-300m till 
stranden. Uthyres på makar-
ska rivieran.
tel. 0735-90 38 20

ÖNSKAS HYRA
Par i 50 åren, lärare, trädgård-
smästare, zonterapeut, rök-
fria, söker stuga, torp, hus för 
permanent boende. Det skall 
finnas trädgård och vedeld-
ning. Birtgitta och Kristian
tel. 0303-191 30

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

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!

Nagelmodeller sökes. Jag är 
en tjej i Älvängen som nu ör 
mina sista timmar praktik för 
att bli nagelterapeut och behö-
ver några händer att öva på. 
Förlängning 200:-, förstärk-
ning 150:-, valfri dekor. Jag 
jobbar i Geleé.
tel. 0725-88 58 78
Rebecka

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

Skylift uthyres Arb. höjd 10,5 
m. Finns i Lödöse
tel. 0760 07 59 85

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Ett jättetack till pojkarna 
som hittade mitt bankkort 
i Älvängen. Verkligen fint 
gjort av er.

”Tacksam”

Ett hjärtligt tack för all upp-
vaktning i samband med 
min 90-årsdag.

Karin Karlsson, Nol

TACKEn stor bukett rosor till dr 
Eva Refsgaard och övrig 
personal på Nödinge vård-
central, för fantastiskt 
bemötande och omhänder-
tagande av vår pappa.

Döttrarna Ahl

VECKANS ROS

Grattis våran älskade 
lillebror Adrian på 1 

års dagen den 28 mars, 
grattis även storebror 

Alexander som fyllde 19 
år den 15 mars. Önskar 

Pappa, Mamma, Amanda, 
Alexander, Frida, Emma och 

Alva
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Grattis 
Jacob

på 8-årsdagen 30/3
Kramar från

Mormor & Morfar

Hanna Östlind
10 år. Grattiskramar i 

massor från 
Mormor och Morfar

Grattis världens bästa
Ville

på din 1-års dag 25/3
Alice, Mamma och Pappa

Vår älskade lille solstråle
Linus

fyller 4 år den 27 mars. 
Grattis världens goaste kile 

från Mormor & Morfar

Grattis fotografen
Vide

på din 4-årsdag
önskar farmor och farfar
i Hallsberg. Vi ses snart!

Stort Grattis på 18års dagen 
Emelie

Puss Mamma,
Line och Ludde

Grattis vår underbara
Martin Landin

på din 11-årsdag 31/3
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Peter, Robin och 

Mormor

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)

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

Elektrisk gräsklippare med 
uppsamlare. Pris 500kr.
tel. 0520-66 25 25

Takbox. 137x96x35 cm. 
Endast använd 1 gång.
tel. 0702-68 62 68

HONDA CBR 900 RR Fireblade
-98, 4950 mil, nyservad, nytt 
bakdäck,  ny ljuddämpare, bra 
skick, 26 000.-
tel. 0703-58 09 88
UTHYRES
Kroatien i sommar? Strand-
nära, fräscha, fullt utrustade 

lägenheter med 200-300m till 
stranden. Uthyres på makar-
ska rivieran.
tel. 0735-90 38 20

ÖNSKAS HYRA
Par i 50 åren, lärare, trädgård-
smästare, zonterapeut, rök-
fria, söker stuga, torp, hus för 
permanent boende. Det skall 
finnas trädgård och vedeld-
ning. Birtgitta och Kristian
tel. 0303-191 30

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

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!

Nagelmodeller sökes. Jag är 
en tjej i Älvängen som nu ör 
mina sista timmar praktik för 
att bli nagelterapeut och behö-
ver några händer att öva på. 
Förlängning 200:-, förstärk-
ning 150:-, valfri dekor. Jag 
jobbar i Geleé.
tel. 0725-88 58 78
Rebecka

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

Skylift uthyres Arb. höjd 10,5 
m. Finns i Lödöse
tel. 0760 07 59 85

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Ett jättetack till pojkarna 
som hittade mitt bankkort 
i Älvängen. Verkligen fint 
gjort av er.

”Tacksam”

Ett hjärtligt tack för all upp-
vaktning i samband med 
min 90-årsdag.

Karin Karlsson, Nol

TACKEn stor bukett rosor till dr 
Eva Refsgaard och övrig 
personal på Nödinge vård-
central, för fantastiskt 
bemötande och omhänder-
tagande av vår pappa.

Döttrarna Ahl

VECKANS ROS

Grattis våran älskade 
lillebror Adrian på 1 

års dagen den 28 mars, 
grattis även storebror 

Alexander som fyllde 19 
år den 15 mars. Önskar 

Pappa, Mamma, Amanda, 
Alexander, Frida, Emma och 

Alva
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Ord.pris 79:- Gäller mot kupong, t o m 30/3-2014

Lödöse 0520-66 00 10

Kronljus 30-pack

RABATTEarth Hour lördag 29/3 kl 20.30-21.30 
Vi stödjer Earth Hour och stänger kl 20.00

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

NUMMER 12         VECKA 13| 43PYSSEL



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 annnons.

KAMPANJSLUT 31 MARS
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BÄSTA
NÖJE!

VÄSKA INGÅR!

VÄRDE 3428 KR
OBS! BEGRÄNSAT ANTAL!

JUST NU!

CROSSFIT 442 INGÅR


