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

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.
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NYA HONDA CIVIC TOURER
Pris från: 195.900:-
”En körupplevelse som få andra kan matcha.”
”Honda har tänkt på detaljerna.”
Vi Bilägare, Calle Carlquist

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

vitaminbomb
veckans

Gäller 2/4–6/4

HONUNGSMELON
Brasilien. Klass 1.

Ca 1 kg.

/st

Frukt är godis!

www.ale.nu
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EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Vi hjälper dig med 
trädgårdsarbetet i vår!

Ring: 0303-587 20

Hemmet

Trädgård

Hantverk

 www.veteranpoolen.se



Vi är många som 
har sett fram mot 
avsparken i det gröna 

fältets schack. Den fi ck dess-
värre en bitter bismak redan 
innan den första kulan spar-
kats i luften. I Helsingborg 
dräps en djurgårdssupporter 
på öppen gata. Plötsligt 
känns det tämligen skönt att 
veta att trängseln i korvkön 
på någon av Ales fotbollsa-
renor är möjligen det mest 
kravallartade vi kommer att 
uppleva på den nivå som 
fortfarande är befriad från 
huliganer. Plötsligt förstår 
jag återigen varför jag tycker 
det är precis lika roligt, 
om inte roligare, att se en 
fotbollsmatch på division tre 
till division sex nivå. Det är 
både riskfritt och stundtals 
mer charmigt än att med 
livet som insats bevittna 
välbetalda divor som är mer 
måna om att själva komma 
vidare ut i Europa än att för-
svara moderklubbens färger 
i vått och torrt. Lockar 
någon med sedelbunten är 
emblemet på tröjan snabbt 
ett annat. Att fotbollssup-
portrar kommit i kläm på 
arenorna när klackarna ska 
göra upp har vi med fasa 
fått uppleva de senaste åren, 
men att fotbollsindustrin nu 
också skördar offer utanför 
arenorna är oacceptabelt. 
Att göra det till ett ”fot-
bollsproblem” känns dock 
magstarkt. Det är väl snarare 

ännu ett bevis på vårt mesiga 
och handlingsförlamade 
styre för lag och ordning. 
När huliganerna härjade 
som värst på de brittiska 
öarna fanns det bara en 
utväg. Ner med foten och 
straffscenarion som var att 
jämföra med vad de allra 
värsta kriminella kunde dö-
mas för. Livstidsavstängning 
från publika evenemang, 
böter och fängelse i en nivå 
som mer eller mindre gjorde 
det omöjligt att någonsin 
komma tillbaka till ett nor-
malt liv. Om det fungerade? 
Tryggare kan ingen vara än 
den som bevittnar en eng-
elsk ligamatch. Idag sitter 
supportrarna en meter från 
planen och rutinerna för att 
hantera hemma- och bor-
tafans är genomtänkta. Det 
är inte längre ett problem, 
eftersom man valde att inte 
nonchalera det. Kraftsam-
lingen gav effekt. Numera 
är fotbollen återigen landets 
stora underhållning för såväl 
inbitna supporters som för 
barnfamiljen. 

Lösningen är självklart 
tvådelad. Dels handlar det 
om en akut och snabb regel-
ändring och skärpta straff, 
dels måste arbetet med 
attityder till varandra starta 
omgående. Vi måste få bort 
att hata motståndaren och 
istället förstärka kärleken 
till det egna laget och själva 

sporten. Detta arbete börjar 
på gräsrotsnivå i klubbar på 
vår nivå och därför kan det 
som hände i Helsingborg 
inte heller gå oss förbi. Vilka 
värderingar och attityder ger 
vi ungdomarna när de börjar 
intressera sig för sporten? 
Om exempelvis fotbollen 
blir en förebild för kamrat-
skap är jag övertygad om 
att det på sikt även kommer 
att påverka de som försöker 
spegla sig i sporten längs 
arenorna.

Om ett par veckor sparkar 
fotbollssäsongen igång för 
fl era av våra lag i lokaltid-
ningens spridningsområde 
och för tillfället stör det inte 
alls att vi spelar i de lägre 
och betydligt fredligare 
divisionerna, där det slut-
sålda kaffet och en sprucken 
varmkorv tillhör det värsta 
som kan hända.

Bitter bismak

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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KENT HYLANDER
0303-33 37 39
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johanna@alekuriren.se
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JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

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

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

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

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

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

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!

MAT – OCH SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Rocket, Princess, Snöboll, 

King Edward, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Blå 
mandel m.fl. Morötter, fodermorötter, solrosfrö. 

Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Enbärsdricka 

Säljes från lastbil.   LÖRDAG 5/4: 
Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 26/4.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Företagarna Ale inbjuder till 

ÅRSMÖTE 
Ons 9 april kl 18
Nols Folkets Hus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på lättare förtäring

Anmälan till Barbro Ericson  
ericson.barbro@gmail.com

Tel: 0707-27 12 39
(senast måndag 7 april)

VÄLKOMNA!
BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

ALE

ÖPPETTIDER 
Mån–fre: 08–19

Lörd: 10–16
Sönd: 11–16

Handelsplats Älvängen

SALLADER

Pastarätter
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Tack alla pantande alebor!
Pantknappen på ICA Kvantum Ale Torg gav  

förra året till förmån för barn och unga

18 901 kronor
I samarbete med

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se
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www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 15 april sammanträder regionfullmäktigei Vänersborg.

Under sammanträdet kommer bland annat årsredovisning och boksluts-
dispositioner 2013 samt förslag till detalj-utformning av den politiska 
organisationen 2015–2018 att behandlas. Dessutom kommer Västra 
 Götalandsregionens interna miljöstipendier att delas ut. 

Tid:  Tisdagen den 15 april kl. 09.30 
 Utdelning av milijöstipendier kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf eller beställas hos 
regionkansliet på Residenset i Vänersborg på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket  
välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer  information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, kulturlivets 
utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra  Götaland.
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Fotograf Allan Karlsson uppmärksammade redan för två veckor sedan blommande vitsippor 
längs motionsspåret i Furulund, Alafors. Bilden fick tyvärr inte plats förrän denna vecka och 
nu har nog fler än vi noterat att vitsipporna har slagit ut i blom.

Tidiga vårtecken

 ALE. Socialdemokrater-
nas avhoppare Tyrone 
Hansson lämnar alla 
uppdrag för partiet, 
utom det som vice ord-
förande i Samhällsbygg-
nadsnämnden.

Där blir han politisk 
vilde fram till valet.

– Jag lät mig övertalas 
för Ales bästa, säger 
Hansson.

I samband med att Tyrone 
Hansson bekräftade att han 
tagit initiativ till bildandet av 
ett nytt parti, Framtid i Ale, 
avslöjade han också att han 
kommer att lämna samtliga 
politiska uppdrag för Social-
demokraterna. Så har också 
skett, med ett undantag. Ty-
rone Hansson har valt att sit-
ta kvar som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden.

– Det var inte min av-
sikt från början, men jag 
lät mig övertalas av sektorn 
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TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Politiska vildar. Tyrone Hansson och Rolf Engström har båda lämnat Socialdemokraterna i Ale för sitt nybildade Framtid i Ale, men 
de har valt att behålla sina uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden. Detta hävdar S är både omoraliskt och odemokratiskt.

Avhoppare som blir kvar
– Tyrone Hansson och Rolf Engström lämnar inte alla uppdrag
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NÖDINGE. Utmärkelser, 
trerättersmiddag, dans 
och underhållning.

Det blir klackarna i 
taket när Ale kommun 
och Företagarna bjuder 
in till historiens första 
näringslivsgala i Surte.

Bakom satsningen 
fi nns också ett stort 
antal sponsorer och 
samarbetspartners.

Torsdag 24 april förvandlas 
den tidigare industri- och 
lagerlokalen i Surte till en 
festplats för företagare och 
kommunala företrädare. 
Eventet ska bland annats ses 
som ett fortsatt led i arbetet 
med att förbättra närings-
livsklimatet i Ale kommun.

– Ursprungligen kom det 
som ett tips från Helena 
Björklund, Ale Veterinären, 
som sitter med i näringslivs-
rådet i Ale och som hade haft 
förmånen att närvara när 
Företagarna Lerum arrange-
rade sin galakväll. Där är det 
sedan länge en stolt tradi-
tion, säger Barbro Ericsson, 
kassör hos Företagarna Ale.

Ale kommuns närings-
livschef, Jannike Åhlgren, 
tände på idén och röjde runt 
för att få en bild av möjlig-
heterna. Konceptet blev att 
tillsammans med Företa-

garna och Leader-projektet 
Webfab Ale utveckla den 
tidigare företagarkvällen till 
en näringslivsgala. Therese 
Bengtsson har anlitat som 
konsult för att hålla ihop ar-
rangemanget.

– Jag har varit involverad 
i liknande projekt och det 
här har alla förutsättningar 
att bli en minnesvärd afton. 
Programmet är strålande 
med utdelningen av priset 
Årets Företagare som en av 
fl era höjdpunkter. Webfab 
Ale kommer att presentera 
tio vinnare och Ale kom-
mun utser årets nyföreta-
gare. Dessutom förstklassig 
underhållning av Fridha 
Lundell och Michael Bäck 
under middagssupén. Kväll-
en avslutas med dans till The 
Flashmen, berättar Therese 
engagerat.

Syftet med kvällen är att 
bidra till ytterligare nätver-
kande mellan företagare och 
ge entreprenören lite extra 
guldkant på sin tillvaro.

– Det ska minglas och 
pratas under former som 
normalt inte förekommit i 
Ales näringsliv. Vi hoppas att 
detta blir startskottet för en 
ny tradition i kommunen, sä-
ger Therese Bengtsson.

Hos Surte Lagerservice 
hittades en lokal som ska de-
koreras och pyntas. Känslan 

av industri är bara tänkt att 
förgylla galan.

– Det känns helt rätt. Ale 
är inne i en förändring, där vi 
lämnar bruksorten och går in 
i en ny fas med handel- och 
tjänstemannaföretag. Loka-

len kommer skvallra lite om 
historien, säger Barbro Er-
icsson och Therese Bengts-
son berättar om tidigare er-
farenheter:

– I Borås har vi förvandlat 
de mest mörka industriloka-
lerna till magiska festplatser 

med effektfull belysning och 
unika konstinstallationer. 
Det kommer vi att lyckas 
med den här gången också, 
det är jag helt övertygad om.

Anmälan sker via kommu-
nens hemsida och enligt Bar-
bro Ericsson har fl era företa-

gare uttryckt stort intresse.
– Något liknande har ald-

rig gjorts i Ale. Det blir en 
galakväll att minnas och då 
vill självklart alla vara med.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Initiativ från Ale kommun och Företagarna
Dukar upp för näringslivsgala

Arrangörer. Barbro Ericsson, Företagarna Ale, Therese Bengtsson, Ale kommun, dukar tillsammans med Webfab Ale upp till närings-
livsgala för Ales företagare och kommunala företrädare. Eventet sker i Surte torsdag 24 april. 
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NÖDINGE. I lördgens 
V75-omgång på Solvalla 
blev det hög utdelning på sju 
rätt. En kupong inlämnad 
hos Ica Kvantum i Nödinge 
gav hela 159 164 kronor.

Kupongen, som kostade 
60 kronor, lyckades pricka in 
sju rätt. Kupongen innehöll 
förutom en rad med sju rätt, 
tio rader med sex rätt och 35 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll tre så kallade spikar 
– ogarderade lopp.

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

Storvinst 
till Nödinge

SKEPPLANDA. Den 27 mars 
hade SPF Skepplanda-Hålan-
da sitt ordinarie månadsmö-
te, som vanligt välbesökt och 
trevligt.

Underhållningen stod Ag-
neta Ardi och Agneta Ek-

ström för, de framförde en 
“parodi” på livet och dess äpp-
le. De berättade en del myter 
om asagudarna och deras tro, 
kanske inget som väckte så 
stort intresse. Det var mer in-
tressant med deras livsäpple.

Verna berättade om kom-
mande resa till Birgit Nils-
sons museum, dit var det nog 
många som lockades. Chris-
ter Damm beskrev de kom-
mande fredagsvandringarna, 
reportage kommer senare.

Kaffe och goda smörgåsar 
och kakor avnjöts i trevligt 
samtalssorl. Efter lottdrag-
ningen lämnade ordförande 
Laila Johansson några ord på 
vägen och vi traskade hemåt 
igen. Nästa månadsmöte är 
den 24 april. Hoppas vi ses då!

Olle Magnusson

Månadsmöte hos SPF Skepplanda-Hålanda

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger

Tis 8 april kl 18.30
Aroseniusskolan, Matsalen

Kostnadsfritt

Arrangörer

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
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Livsviktiga jobb i Ale
Nu söker vi vikarier till flexpoolen för vård och 
omsorg i Ale kommun. Undersköterska, legitimerad 
sjuksköterska, personlig assistent, stödassistent 
och stödpedagog (inom funktionshinder) och du 
som tidigare arbetat inom vård och omsorg. Har 
du aldrig arbetat med äldre eller personer med 
funktionsnedsättningar tidigare men vill prova? 
Sök gärna tjänsterna du med!
Läs mer på www.ale.se/ledigajobb

Nu är det dags att söka feriejobb!
Du som är skriven i Ale kommun och är född 
1997 eller 1998 är välkommen att söka feriearbete 
under sommarlovet. En ferieperiod omfattar  
totalt 75 timmar. Perioderna varierar beroende 
på arbetsställe, de flesta är fem timmar om 

och ansökningsformulär hittar du på ale.se.
Där fyller du i vilka arbetsområden och perioder 
du kan jobba. Skriv också ett kort personligt 
brev som beskriver vem du är och vad du vill 
göra. Glöm inte att fylla i alla perioder om du kan 
jobba hela sommaren. Lottning den 24/4 avgör 
vem som får feriejobb. För mer info: 

Arbetsmarknadsenheten 

Lillie Östlund 
Daniel Norlander 

Ortsutvecklingsmöten!

På gång
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

10
TORSDAG

Hjärtligt välkomna till informationsträff 
för föreningar kring mat och kulturfesti

förenings och kulturliv som vi har i Ale. Det kommer 
att finnas möjligheter att visa upp sin verksamhet på 
olika sätt.  Vi kommer att servera lite fika och vill där
för gärna att ni anmäler er innan. Sal 106 kl 18:00 på 
Ale gymnasium. Anmäl er till lisa.haeger@ale.se.

Informationsträff för  
föreningar

April

4
FREDAG Anmälan görs till biblioteket. Det finns 

ett begränsat antal platser och vi vill 
gärna att ni lämnar återbud om ni inte 

Bäbismys: Hållbart familjeliv.

April

2–3
ONS/TORS

Ons 2/4 på Aroseniusskolan 18.00–20.00
Tors 3/4 på Ale gymnasium 18.00–20.00 
För Dig från årskurs 2 och uppåt!
Instrument, sång, bild och musikal. 

spela fiol eller cello efter suzukime
toden. Kom och få information och 
prova! Frågor:  susanne.e.johansson@
ale.se, tel 0303-33 05 90.

Ale Kulturskola  
inbjuder till
”Prova-på-kvällar”

April

5
LÖRDAG

Bli en miljöhjälte! Byt till en ny outfit på 
Sveriges största klädbytardag.
 

Så funkar det: Ta med dig max 5 fina och fräscha plagg. 
Herr och dam, ej barn. Fina accessoarer(t ex väskor, sja
lar) och skor i nyskick tas också emot. För varje plagg 
får du en biljett och kan byta till dig 5 nya plagg. En 

I entrén till Ale bibliotek, 
Nödinge. Inlämning av det du 
vill byta ut kl. 10.00 – 11.00
Byte 11.30 – 13.30 (går även 
bra att lämna in denna tid) 
Arrangör:   
Naturskyddsföreningen

Klädbytardagen 2014

NÖDINGE
 

gymnasium

Teman för kvällens möte:
Alesamhällets utveckling ur ekonomiskt,  
socialt och ekologiskt perspektiv.  
Kommunchef Björn Järbur.
Vakna, drogförebyggande verksamhet  
gällande våra ungdomar. 
Projektledare Tomas Berggren.
Fiber för snabbare uppkoppling i hemmet. 
Bredbandssamordnare Per Persson.

Övriga frågor

Kaffe och Bulle serveras i pausen.

 
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
Lennarth Nilsson, Sven Pettersson och Maj Holmström

NOL

Teman för kvällens möte:

ordnare Lottie Klug.
Bredbandsutbyggnad. Fibersamordnare 
Per Persson.
”Fixa min gata”. Driftschef Gustaf Nilvall.

Aktuella ärenden

Vi bjuder på smörgås, kaka och kaffe!

 
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
Rose-Marie Fihn, Monica Samuelsson och Christer 
Holgersson

ALVHEM

Gläntevi
Teman för kvällens möte:

Fiber i framtiden – fibersamordnare Per 
Persson berättar om hur det går med utveck
lingen hos oss.

Vad händer i Lödöse Södra – kommunstyrel
sens ordförande i Lilla Edet, Ingemar Ottos
son berättar.

Vad händer med nybyggnationen i Lilla Alv
hem – Entreprenör Göran Tilly berättar.
Presentation av kommunchef Björn Järbur.

Information om tjänsten ”Fixa min gata”.

Sedan återkopplar vi till gamla frågor och förhopp
ningsvis väcker väcks nya, samt får oss en fika.

 
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
Elena Fridfelt, Peter Ohlsson och Sven Rydén

Aktiviteter för företagare & 

Onsdag 2/4 kl 12-14 
FemAle Kvinnliga nätverket 
Onsdag 9/4 kl 16–19 
Bokförings/Ekonomikurs för Nyföretagare  

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

Onsdag 16/4 kl 18–21  
anmälan via www.skatteverket.se 
Deklarera din enskilda Firma
Torsdag 17/4 kl 17.30–19.30
Starta Eget introduktion
Torsdag 24/4
Galakväll för företagare i Ale Kommun  
Arr: Företagarna, Ale Kommun

April

5
LÖRDAG

Cykla Aletrampen
& bli en vinnare!

pendelstationerna i Bohus, Nol eller Älvängen. Vid 
start får du en lott och cyklar därefter i egen takt till 

Hålandas ortutvecklingsmöte äger rum  
2 april kl 19.00 i Hålanda bygdegård!
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ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 10 april bjuder TYR 
Solskydd & Dekaler in 
till 1-årsfi rande.

Öppnandet av en bu-
tiksdel och ett så kallat 
showroom på Göte-
borgsvägen har slagit 
väldigt väl ut.

– Ett lyckokast, kon-
staterar Johan Linné 
och Jane Techel som 
driver rörelsen.

Nästa torsdag kommer det 
att dukas upp med kaffe och 
tårta för att fi ra att TYR 
Solskydd & Dekaler funnits 

i Älvängen sedan ett år till-
baka.

– Till en början hade jag 
sakerna hemma i bostaden, 
men sedan vi fi ck till vårt 
showroom så har försälj-
ningen till privatpersoner 
kommit igång rejält, säger 
Johan Linné.

Företaget tillhandahåller 
diverse ting inom solskydd, 
att använda utvändigt eller 
inomhus.

– Vår nisch mot företag 
är solfi lm. Det utgör ett väl-
digt bra värmeskydd. Solfi lm 
har blivit allt vanligare i takt 
med att allt fl er kontors- och 
verksamhetslokaler förses 

med stora glaspartier. Jag har 
jobbat med solskyddsmonta-
ge sedan 2008 och det är en 
speciell teknik. Erfarenheten 
är viktig i sammanhanget, sä-
ger Johan Linné. 

Är butiken bemannad 
varje vardag?

– Ja, såvida vi inte är ute 
på jobb, men då går det att 
söka oss på telefon. Vi gör 
alltid hembesök hos våra 
kunder, så att vi får rätt mått 
på de produkter som senare 
ska monteras, avslutar Johan 
Linné som utöver solskydd 
även sysslar med dekaler och 
stripning av företagsbilar.

JONAS ANDERSSON
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Jane Techel och Johan Linné på TYR Solskydd & Dekaler som nästa torsdag firar 1-årsjubileum i 
sina lokaler på Göteborgsvägen i Älvängen.

Butiken – ett lyckokast!

BOHUS. Håll ut bohus-
bor, nu ska Vikenvägen 
färdigställas. 

Det hälsar Trafi kver-
ket, som menar att 
vägombyggnaden dragit 
ut på tiden på grund av 
svårigheter att spränga 
i området. 

Närboende har länge undrat 
när hålorna på Vikenvägen 
ska täppas igen. Trots att ar-
betet startade redan i somras 
har vägen ännu inte asfal-
teras och det gäller att köra 
försiktigt för att inte riskera 
åverkan på bilarna. 

– Det är väldigt tröttsamt 
när man åker här varje dag 
och det aldrig blir färdigt, 
säger en bohusbo till Aleku-
riren. 

Nu kan Trafi kverket svara 
på när entreprenören Svevia 
kommer att färdigställa väg-
arbetet. 

– Den 3 april ska vägen as-

falteras och den 10 april ska 
räckena färdigställas. Däref-
ter ska arbetet vara helt fär-
digställt. 

Det hälsar Bo Björklund 
på Trafi kverket. 

– Det är ett känsligt om-
råde att spränga i, särskilt 
med tanke på närheten till 
järnvägen. På grund av det 

starka trycket har man varit 
försiktig och sprängt i min-
dre salvor och därför har det 
dragit ut på tiden. Jag förstår 
att närboende reagerar och 
jag har själv blivit uppringd, 
men nu ska det alltså snart 
vara klart. 

JOHANNA ROOS

Nu ska Vikenvägen färdigställas

Långdraget. Vägarbetet längs Vikenvägen i Bohus startade 
redan i somras, men drog ut på tiden på grund av svårigheter 
att spränga i området.
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ALE. I fj ol slutade notan 
på 77 080 kronor. 

Priset för bortfors-
landet av det olagligt 
tippade avfallet blev 
högt för Ale kommun.

Nu misstänks de oseri-
ösa hantverkarfi rmorna 
som tros ligga bakom 
vara tillbaka.

Jörgen Sundén, exploate-
ringsingenjör i Ale kommun, 
höjer åter igen ett varning-
ens fi nger för att som villaä-
gare anlita oseriösa hantver-
karfi rmor. 

Genom dörrknackning 
och pappersutskick erbjuds 
diverse trädgårds- och hant-
verksarbeten till en låg kost-
nad. 

Problemet är att kostna-
den istället kommer i andra 
ändan när avfallet inte åter-
vinns på ett korrekt sätt utan 
istället dumpas på olika ställ-
en runt om i kommunen.

2013 slutade notan för 
bortforslandet på 77 080 
kronor, skattepengar som 
kunde använts till betydligt 
roligare saker. 

– Jag var själv ute för inte 
så länge sedan och pratat 

med några av dessa utländ-
ska hantverkare då de höll 
på att avsluta ett arbete vid 
en villa i Nödinge. När jag 
frågade var de gjort av avfal-
let svarade de att det lämnats 
på en återvinningscentral, 
men några kvitton kunde de 
inte uppvisa. Jag litar inte på 
att det stämmer, men det är 
svårt att bevisa. Samtidigt 
ligger det ett lass med avfall, 
liknande det som tippades 
på fl era platser i fjol, på en 
vändplats uppe i Grönnäs, 
säger Jörgen Sundén. 

Skräphögen som han 

nämner ligger 
på en privat vändplats på 
höger sida om bullerplan-
ket innan Preem-macken 
i norrgående riktning. Ett 
vitt trästaket, trädgårdsplat-
tor, grus, armeringsjärn och 
plastavfall har helt ogenerat 
tippats mitt på den nyanlag-
da vändplatsen. 

– Som villaägare gäller 
det att tänka ett varv till inn-
an man anlitar dessa oseriösa 
hantverkare.

JOHANNA ROOS
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ALE. 77 080 kronor. 
Det blev notan för 

borttransporten av det 
avfall som förra året 
olaglig tippades på 
kommunens mark. 

– Fakturan har beta-
lats med skattemedel, 
något man bör tänka 
på innan man anlitar 
arbetare som inte gör 
rätt för sig, säger Jör-
gen Sundén, exploate-
ringsingenjör. 
Det var i mitten av septem-

ber förra året som högarna 
med diverse avfall, bland 
annat bestående av uppbru-
ten asfalt och behandlade 
träslipers, upptäcktes på 
minst fyra ställen i kommu-
nen. 

Utländska företag som 
utfört diverse markarbeten 
i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen. 
Polisanmälan upprättades, 
men man hyser lite hopp om 
att kunna hitta någon ansva-
rig att ställas till svars. 

Fakturan för borttran-

sporten av den miljöfarliga 
avfallet har istället hamnat 
på kommunens bord och 
kostat skattebetalarna 77 
080 kronor. Då har man 
sorterat och transporterat 
bort avfall på kommunens 
mark vid Osbacken i Nol 
samt vid gamla gokartbanan 
i Bohus, där marken delvis 
ägs av Orklakoncernen. På 
de övriga områdena ligger 
ansvaret för uppstädningen 
på respektive fastighetsä-
gare. 

– Det är ingen billig his-

toria, särskilt inte när det 
rör sig om farligt avfall. Det 
har tagit 34 timmar bara att 
sortera upp tipphögarna för 
att sedan kunna köra skräpet 
till tippen. Man får tänka 

sig för innan man anlitar 
oseriös arbetskraft som i 
slutändan kostar pengar för 
andra, säger Jörgen Sundén, 
exploateringsingenjör på 
Ale kommun. 

TEXT
Johanna Roos

johanna@alekuriren.se

Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört diverse markarbeten i Ale misstänks ligga bakom den olagliga dumpningen av bland annat uppbruten asfalt och behandlade träslipers.

Maj - juni

Ansökan om förhandsbesked på fastighet Bönabo 1:5 har inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

KUNGÖRELSE
Studentexamen på Ale gymnasium 2013
Torsdag 30 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium

FAKSIMIL: VECKA 22, 2013

– Nya fall av olagligt tippat 
trädgårdsavfall

Se upp för oseriösa
hantverkare!

Ovälkommen repris. Ett vitt trästaket, trädgårdsplattor, grus, ar-
meringsjärn och plastavfall har helt ogenerat tippats mitt på 
den nyanlagda vändplatsen i Grönnäs.
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ÄLVÄNGEN. På fredag 
hålls ett öppet möte i 
Älvängens aktivitets-
hus.

På dagordningen står 
frågor gällande per-
sonlig assistans i Ale 
kommun.

Initiativtagare är 
Gunilla Wallengren och 
Marco Pusterli.

Gunilla Wallengren repre-
senterar brukarna och Marco 
Pusterli är god man. Ale DHR 
står också bakom fredagens 
möte i aktivitetshuset dit alla 
är välkomna.

– Nu får vi möjligheten att 
diskutera ärendet med kom-
munens politiker. Först fatta-
des ett beslut om att privatise-
ra den personliga assistansen, 
sedan drog man tillbaka beslu-
tet. Vi undrar vad det var i den 

ekonomiska beräkningen som 
gjorde att kommunen ändrade 
sig? Jag hoppas att brukare, 
anhöriga och gode män sluter 
upp i aktivitetshuset på fredag, 
säger Gunilla Wallengren.

Vilka politiker vet ni 
kommer närvara?

– Vi har fått klartecken från 
Boel Holgersson (C), Chris-
ter Pålsson (V) och Paula 
Örn (S).

JONAS ANDERSSON

Öppet möte om personlig assistans

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

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

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

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

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

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

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES
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ÄLVÄNGEN. Torsdagen 
den 10 april bjuder TYR 
Solskydd & Dekaler in 
till 1-årsfi rande.

Öppnandet av en bu-
tiksdel och ett så kallat 
showroom på Göte-
borgsvägen har slagit 
väldigt väl ut.

– Ett lyckokast, kon-
staterar Johan Linné 
och Jane Techel som 
driver rörelsen.

Nästa torsdag kommer det 
att dukas upp med kaffe och 
tårta för att fi ra att TYR 
Solskydd & Dekaler funnits 

i Älvängen sedan ett år till-
baka.

– Till en början hade jag 
sakerna hemma i bostaden, 
men sedan vi fi ck till vårt 
showroom så har försälj-
ningen till privatpersoner 
kommit igång rejält, säger 
Johan Linné.

Företaget tillhandahåller 
diverse ting inom solskydd, 
att använda utvändigt eller 
inomhus.

– Vår nisch mot företag 
är solfi lm. Det utgör ett väl-
digt bra värmeskydd. Solfi lm 
har blivit allt vanligare i takt 
med att allt fl er kontors- och 
verksamhetslokaler förses 

med stora glaspartier. Jag har 
jobbat med solskyddsmonta-
ge sedan 2008 och det är en 
speciell teknik. Erfarenheten 
är viktig i sammanhanget, sä-
ger Johan Linné. 

Är butiken bemannad 
varje vardag?

– Ja, såvida vi inte är ute 
på jobb, men då går det att 
söka oss på telefon. Vi gör 
alltid hembesök hos våra 
kunder, så att vi får rätt mått 
på de produkter som senare 
ska monteras, avslutar Johan 
Linné som utöver solskydd 
även sysslar med dekaler och 
stripning av företagsbilar.

JONAS ANDERSSON
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Jane Techel och Johan Linné på TYR Solskydd & Dekaler som nästa torsdag firar 1-årsjubileum i 
sina lokaler på Göteborgsvägen i Älvängen.

Butiken – ett lyckokast!

BOHUS. Håll ut bohus-
bor, nu ska Vikenvägen 
färdigställas. 

Det hälsar Trafi kver-
ket, som menar att 
vägombyggnaden dragit 
ut på tiden på grund av 
svårigheter att spränga 
i området. 

Närboende har länge undrat 
när hålorna på Vikenvägen 
ska täppas igen. Trots att ar-
betet startade redan i somras 
har vägen ännu inte asfal-
teras och det gäller att köra 
försiktigt för att inte riskera 
åverkan på bilarna. 

– Det är väldigt tröttsamt 
när man åker här varje dag 
och det aldrig blir färdigt, 
säger en bohusbo till Aleku-
riren. 

Nu kan Trafi kverket svara 
på när entreprenören Svevia 
kommer att färdigställa väg-
arbetet. 

– Den 3 april ska vägen as-

falteras och den 10 april ska 
räckena färdigställas. Däref-
ter ska arbetet vara helt fär-
digställt. 

Det hälsar Bo Björklund 
på Trafi kverket. 

– Det är ett känsligt om-
råde att spränga i, särskilt 
med tanke på närheten till 
järnvägen. På grund av det 

starka trycket har man varit 
försiktig och sprängt i min-
dre salvor och därför har det 
dragit ut på tiden. Jag förstår 
att närboende reagerar och 
jag har själv blivit uppringd, 
men nu ska det alltså snart 
vara klart. 

JOHANNA ROOS

Nu ska Vikenvägen färdigställas

Långdraget. Vägarbetet längs Vikenvägen i Bohus startade 
redan i somras, men drog ut på tiden på grund av svårigheter 
att spränga i området.
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ALE. I fj ol slutade notan 
på 77 080 kronor. 

Priset för bortfors-
landet av det olagligt 
tippade avfallet blev 
högt för Ale kommun.

Nu misstänks de oseri-
ösa hantverkarfi rmorna 
som tros ligga bakom 
vara tillbaka.

Jörgen Sundén, exploate-
ringsingenjör i Ale kommun, 
höjer åter igen ett varning-
ens fi nger för att som villaä-
gare anlita oseriösa hantver-
karfi rmor. 

Genom dörrknackning 
och pappersutskick erbjuds 
diverse trädgårds- och hant-
verksarbeten till en låg kost-
nad. 

Problemet är att kostna-
den istället kommer i andra 
ändan när avfallet inte åter-
vinns på ett korrekt sätt utan 
istället dumpas på olika ställ-
en runt om i kommunen.

2013 slutade notan för 
bortforslandet på 77 080 
kronor, skattepengar som 
kunde använts till betydligt 
roligare saker. 

– Jag var själv ute för inte 
så länge sedan och pratat 

med några av dessa utländ-
ska hantverkare då de höll 
på att avsluta ett arbete vid 
en villa i Nödinge. När jag 
frågade var de gjort av avfal-
let svarade de att det lämnats 
på en återvinningscentral, 
men några kvitton kunde de 
inte uppvisa. Jag litar inte på 
att det stämmer, men det är 
svårt att bevisa. Samtidigt 
ligger det ett lass med avfall, 
liknande det som tippades 
på fl era platser i fjol, på en 
vändplats uppe i Grönnäs, 
säger Jörgen Sundén. 

Skräphögen som han 

nämner ligger 
på en privat vändplats på 
höger sida om bullerplan-
ket innan Preem-macken 
i norrgående riktning. Ett 
vitt trästaket, trädgårdsplat-
tor, grus, armeringsjärn och 
plastavfall har helt ogenerat 
tippats mitt på den nyanlag-
da vändplatsen. 

– Som villaägare gäller 
det att tänka ett varv till inn-
an man anlitar dessa oseriösa 
hantverkare.

JOHANNA ROOS
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ALE. 77 080 kronor. 
Det blev notan för 

borttransporten av det 
avfall som förra året 
olaglig tippades på 
kommunens mark. 

– Fakturan har beta-
lats med skattemedel, 
något man bör tänka 
på innan man anlitar 
arbetare som inte gör 
rätt för sig, säger Jör-
gen Sundén, exploate-
ringsingenjör. 
Det var i mitten av septem-

ber förra året som högarna 
med diverse avfall, bland 
annat bestående av uppbru-
ten asfalt och behandlade 
träslipers, upptäcktes på 
minst fyra ställen i kommu-
nen. 

Utländska företag som 
utfört diverse markarbeten 
i Ale misstänks ligga bakom 
den olagliga dumpningen. 
Polisanmälan upprättades, 
men man hyser lite hopp om 
att kunna hitta någon ansva-
rig att ställas till svars. 

Fakturan för borttran-

sporten av den miljöfarliga 
avfallet har istället hamnat 
på kommunens bord och 
kostat skattebetalarna 77 
080 kronor. Då har man 
sorterat och transporterat 
bort avfall på kommunens 
mark vid Osbacken i Nol 
samt vid gamla gokartbanan 
i Bohus, där marken delvis 
ägs av Orklakoncernen. På 
de övriga områdena ligger 
ansvaret för uppstädningen 
på respektive fastighetsä-
gare. 

– Det är ingen billig his-

toria, särskilt inte när det 
rör sig om farligt avfall. Det 
har tagit 34 timmar bara att 
sortera upp tipphögarna för 
att sedan kunna köra skräpet 
till tippen. Man får tänka 

sig för innan man anlitar 
oseriös arbetskraft som i 
slutändan kostar pengar för 
andra, säger Jörgen Sundén, 
exploateringsingenjör på 
Ale kommun. 

TEXT
Johanna Roos

johanna@alekuriren.se

Dyr nota för 
uppstädning

Miljöfarligt. Utländska företag som utfört diverse markarbeten i Ale misstänks ligga bakom den olagliga dumpningen av bland annat uppbruten asfalt och behandlade träslipers.

Maj - juni

Ansökan om förhandsbesked på fastighet Bönabo 1:5 har inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

KUNGÖRELSE
Studentexamen på Ale gymnasium 2013
Torsdag 30 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium

FAKSIMIL: VECKA 22, 2013

– Nya fall av olagligt tippat 
trädgårdsavfall

Se upp för oseriösa
hantverkare!

Ovälkommen repris. Ett vitt trästaket, trädgårdsplattor, grus, ar-
meringsjärn och plastavfall har helt ogenerat tippats mitt på 
den nyanlagda vändplatsen i Grönnäs.
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ÄLVÄNGEN. På fredag 
hålls ett öppet möte i 
Älvängens aktivitets-
hus.

På dagordningen står 
frågor gällande per-
sonlig assistans i Ale 
kommun.

Initiativtagare är 
Gunilla Wallengren och 
Marco Pusterli.

Gunilla Wallengren repre-
senterar brukarna och Marco 
Pusterli är god man. Ale DHR 
står också bakom fredagens 
möte i aktivitetshuset dit alla 
är välkomna.

– Nu får vi möjligheten att 
diskutera ärendet med kom-
munens politiker. Först fatta-
des ett beslut om att privatise-
ra den personliga assistansen, 
sedan drog man tillbaka beslu-
tet. Vi undrar vad det var i den 

ekonomiska beräkningen som 
gjorde att kommunen ändrade 
sig? Jag hoppas att brukare, 
anhöriga och gode män sluter 
upp i aktivitetshuset på fredag, 
säger Gunilla Wallengren.

Vilka politiker vet ni 
kommer närvara?

– Vi har fått klartecken från 
Boel Holgersson (C), Chris-
ter Pålsson (V) och Paula 
Örn (S).

JONAS ANDERSSON

Öppet möte om personlig assistans

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

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

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

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

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

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

Gala2014
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVAROR

FRALLOR/

TEKAKOR

Danmark

3 för

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

1:-
/ST

TRIUMF 500G
GRÄDDGLASS

6990
FÄRSK LAXFILÉ

/KG

/ST1 :- 5 FÖR

99:-Warpsund 40l

PLANTERINGSJORD 

PELARGON
5 FÖR

99:-

FÄRSKA RÄKOR

99/KG
:-

Danmark

FLÄSKYTTERFILÉ

/KG2990

 FLÄSKFILÉ

4990
/KG

Danmark

SCAN BENFRI
FLÄSKKOTLETT

4990
/KG

 POTATIS 5KG
I PÅSE

15/ST
:-

:-10 /ST

LÄTTA 600G

FYLL EN  HEL HINK  MED FRUKT!

/ST49:-

/ST79:-

CO

OPTÅRTA

   
  6

 BITAR

Gäller utvalda  
sorter

Priset gäller hel sida

3 FÖR

99:-
Grillkol/briketter 

 2,5kg

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING
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ALAFORS. Vilket är 
den godaste ölsorten 
i Ahlafors Bryggeriers 
sortiment?

Frågar du Christer 
Sundberg kommer sva-
ret blixtsnabbt.

– Påskölet smäller 
högst, säger ”Cralle” och 
ler brett.

Idag (läs tisdag) är det pre-
miärsläpp för Ahle Påsköl på 
Systembolaget i Nödinge, 
Kungälv och Bäckebol.

– Vi har producerat cir-
ka 5 000 fl askor och hälften 
av dem är nu levererade. 
Av erfarenhet vet vi att ölet 
kommer att sälja slut, kan-
ske rentav innan påskveckan 
tar sin början, säger Christer 
Sundberg.

Julölet har en betydligt 
längre tradition i Sverige 
jämfört med påskölet, som 
bara har ett tiotal år på nack-
en.

– Påskölet är sprunget ur 
den danska påskbrygden. När 
påskölet gjorde sin entré val-
de vi att hänga på den tren-
den, förklarar Sundberg som 
inte gör någon hemlighet av 
att Ahle Påsköl är hans per-
sonliga favorit.

– Det är vårt matigaste och 
fylligaste öl som vi förfogar 

över i vårt standardsortiment. 
Den passar utmärkt till påsk-
maten, men kan lika gärna 
avnjutas allena framför bra-
san. Påskölet ska inte drickas 
alltför kall, 12-14 grader är 
en lagom temperatur.

Thord Ericsson har tagit 
fram receptet på Ahle Påsköl, 
som Andreas Jacobson nu 
framställt för fjärde året.

– Jag delar ”Cralles” upp-
fattning, det är ett väldigt 
gott öl. Det som särskiljer på-
skölet från julölet är att det är 
mycket mera malt – choklad-
malt. Dessutom är det starka-
re, alkoholen gör att det blir 
fylligare, förklarar Andreas.

Något annat att rappor-
tera från Ahlafors Brygge-
rier?

– Vi befi nner oss just nu i 
en investeringsfas. Nya kom-
bitankar är beställda som 
betyder att vi tredubblar vår 
produktionskapacitet. Det 
kommer också att innebära 
en kvalitetshöjning och för-
hoppningsvis leder det också 
till en sortimentsutökning.

Vad har ni för ölsorter på 
gång?

– Vi förbereder Ahle Som-
marspetz och Ahle Slåtteröl. 
Till hösten ska vi ta fram en 
porter och ska även göra en 
provbrygd på en mörk wiess-
bier. Därutöver är vår lingon-
cider skickad på prov till Sys-
tembolaget, avslutar Christer 
Sundberg.

JONAS ANDERSSON

– Ahle Påsköl 
har anlänt 
Systembolaget

En favorit som säljer slut

Ahle Påsköl smäller högst enligt Christer ”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier. Andreas Jacobson (t h) synar årets brygd.

ALAFORS. Karolina Hed-
lund, 22 från Alafors är 
en av tolv fi nalister i SM 
för Unga bagare. 

Hon har förberett sig 
noga och hoppas på att 
kunna behålla fokus 
under hela tävlingen. 

– Visst är det nervöst, 
men jag ska nog lyckas 
lägga upp arbetet på ett 
bra sätt.

Tisdagen den 2 april avgörs 
SM i Unga bagare och bland 
de 12 fi nalisterna hittar vi 
alaforstjejen Karolina Hed-
lund, 22. 

Även i fjol fanns Ale re-
presenterat i tävlingen med 
Carolina Karlsson från Äl-
vängen bland deltagarna. 

Finalen hålls på Ester 
Mosessons gymnasium i 
Göteborg och därefter fl yt-
tas tävlingsprodukterna till 
Nordstan där prisutdelning-
en äger rum. 

Karolina Hedlund inspi-
reras av att få vara kreativ 
i sitt arbete och sätta egen 
prägel på bakverken. 

– Jag har alltid bakat och 
tyckt att det varit roligt. Ef-
ter att ha praktiserat på café 

valde jag att utbilda mig 
inom yrket. Det roligaste är 
att få vara kreativ och testa 
nya grejer. Det fi nns alltid 
något nytt att lära sig och 
smaker att kombinera. 

Drömresan bokad
Det är inte första gången 
hon medverkar i SM för 
Unga bagare. 2012 vann hon 
pris för bästa matbröd och 
just det momentet i tävling-
en känner hon sig säker på, 
liksom brödbullarna. 

– Wienerdegen kan däre-
mot vara lite knepig ibland.  

Hennes styrkor är förmå-
gan att fokusera och arbeta 
effektivt, även när nervosite-
ten gör sig påmind. 

– Det klart att det är andra 
nerver under tävlingen mot 
när jag står själv och övar, 
men jag hoppas att det ska 
gå bra. 

Oavsett hur det går i SM 
har Karolina en rolig vår att 
se fram emot då hon ska för-
verkliga drömmen om Paris.

– Det har varit en dröm-
resa länge. Jag kommer väl 
inte göra något annat än att 
gå runt bland alla franska ca-
féer. 

JOHANNA ROOS

Kreativ bagare. Karolina Hed-
lund från Alafors är för andra 
gången bland finalisterna i SM 
för Unga bagare som avgörs 
tisdagen den 2 april.

– Karolina Hedlund fi nalist
i SM för Unga bagare

Fokuserad bagare
siktar på prispallen

KAROLINA HEDLUND

Ålder: 22
Bor: Alafors
Yrke: Konditor på Ica Maxi 
bageriet i Kungälv
Favoritfi ka: Kanelbulle eller 
wienerbröd
Bakar helst: Tårtor och 
bakverk med chokad
Bästa baktips: ”Måtten blir 
mer exakta om man använ-
der våg”
Aktuell: Som en av tolv 
fi nalister i Unga bagare som 
avgörs den 2 april
Styrka i tävlingen: Effektiv 
och fokuserad
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar    Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Sanna  
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Henrik 
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Ditte  
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Lars 
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Maria 
Karlsson
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Karin 
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David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Charmigt hus 
med gott om plats! 

1,5 plans villa med källare! Härligt högt läge med utsikt 
i mysiga Alafors. Fyra sovrum och vardagsrum med 
kakelkamin. Gång- och cykelavstånd till bad, Sjövallen 
och Furulundsparken. Mycket charm som ska ses på 
plats! 140 + 100 kvm. 

Pris 2.290.000:- som utgångspris.
Maila för visning.
Brobacken 6. 

Alafo
rs

Välskött med 
stora utrymmen!

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

Ring för visning. 

Lödöse

Bekvämt boende 
i ett plan! 

Vill ni också bo bekvämt i en trevlig villa med allt i 

allrum med plats för hela familjen, låga driftskostnader, 
härligt grönområde på baksidan, altan under tak med 
eftermiddag/kvällssol och allt detta på en mycket lättskött 
tomt. Välkommen hit på visning! 106 kvm. 

Lilla
 Edet
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ALAFORS. Vilket är 
den godaste ölsorten 
i Ahlafors Bryggeriers 
sortiment?

Frågar du Christer 
Sundberg kommer sva-
ret blixtsnabbt.

– Påskölet smäller 
högst, säger ”Cralle” och 
ler brett.

Idag (läs tisdag) är det pre-
miärsläpp för Ahle Påsköl på 
Systembolaget i Nödinge, 
Kungälv och Bäckebol.

– Vi har producerat cir-
ka 5 000 fl askor och hälften 
av dem är nu levererade. 
Av erfarenhet vet vi att ölet 
kommer att sälja slut, kan-
ske rentav innan påskveckan 
tar sin början, säger Christer 
Sundberg.

Julölet har en betydligt 
längre tradition i Sverige 
jämfört med påskölet, som 
bara har ett tiotal år på nack-
en.

– Påskölet är sprunget ur 
den danska påskbrygden. När 
påskölet gjorde sin entré val-
de vi att hänga på den tren-
den, förklarar Sundberg som 
inte gör någon hemlighet av 
att Ahle Påsköl är hans per-
sonliga favorit.

– Det är vårt matigaste och 
fylligaste öl som vi förfogar 

över i vårt standardsortiment. 
Den passar utmärkt till påsk-
maten, men kan lika gärna 
avnjutas allena framför bra-
san. Påskölet ska inte drickas 
alltför kall, 12-14 grader är 
en lagom temperatur.

Thord Ericsson har tagit 
fram receptet på Ahle Påsköl, 
som Andreas Jacobson nu 
framställt för fjärde året.

– Jag delar ”Cralles” upp-
fattning, det är ett väldigt 
gott öl. Det som särskiljer på-
skölet från julölet är att det är 
mycket mera malt – choklad-
malt. Dessutom är det starka-
re, alkoholen gör att det blir 
fylligare, förklarar Andreas.

Något annat att rappor-
tera från Ahlafors Brygge-
rier?

– Vi befi nner oss just nu i 
en investeringsfas. Nya kom-
bitankar är beställda som 
betyder att vi tredubblar vår 
produktionskapacitet. Det 
kommer också att innebära 
en kvalitetshöjning och för-
hoppningsvis leder det också 
till en sortimentsutökning.

Vad har ni för ölsorter på 
gång?

– Vi förbereder Ahle Som-
marspetz och Ahle Slåtteröl. 
Till hösten ska vi ta fram en 
porter och ska även göra en 
provbrygd på en mörk wiess-
bier. Därutöver är vår lingon-
cider skickad på prov till Sys-
tembolaget, avslutar Christer 
Sundberg.

JONAS ANDERSSON

– Ahle Påsköl 
har anlänt 
Systembolaget

En favorit som säljer slut

Ahle Påsköl smäller högst enligt Christer ”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier. Andreas Jacobson (t h) synar årets brygd.

ALAFORS. Karolina Hed-
lund, 22 från Alafors är 
en av tolv fi nalister i SM 
för Unga bagare. 

Hon har förberett sig 
noga och hoppas på att 
kunna behålla fokus 
under hela tävlingen. 

– Visst är det nervöst, 
men jag ska nog lyckas 
lägga upp arbetet på ett 
bra sätt.

Tisdagen den 2 april avgörs 
SM i Unga bagare och bland 
de 12 fi nalisterna hittar vi 
alaforstjejen Karolina Hed-
lund, 22. 

Även i fjol fanns Ale re-
presenterat i tävlingen med 
Carolina Karlsson från Äl-
vängen bland deltagarna. 

Finalen hålls på Ester 
Mosessons gymnasium i 
Göteborg och därefter fl yt-
tas tävlingsprodukterna till 
Nordstan där prisutdelning-
en äger rum. 

Karolina Hedlund inspi-
reras av att få vara kreativ 
i sitt arbete och sätta egen 
prägel på bakverken. 

– Jag har alltid bakat och 
tyckt att det varit roligt. Ef-
ter att ha praktiserat på café 

valde jag att utbilda mig 
inom yrket. Det roligaste är 
att få vara kreativ och testa 
nya grejer. Det fi nns alltid 
något nytt att lära sig och 
smaker att kombinera. 

Drömresan bokad
Det är inte första gången 
hon medverkar i SM för 
Unga bagare. 2012 vann hon 
pris för bästa matbröd och 
just det momentet i tävling-
en känner hon sig säker på, 
liksom brödbullarna. 

– Wienerdegen kan däre-
mot vara lite knepig ibland.  

Hennes styrkor är förmå-
gan att fokusera och arbeta 
effektivt, även när nervosite-
ten gör sig påmind. 

– Det klart att det är andra 
nerver under tävlingen mot 
när jag står själv och övar, 
men jag hoppas att det ska 
gå bra. 

Oavsett hur det går i SM 
har Karolina en rolig vår att 
se fram emot då hon ska för-
verkliga drömmen om Paris.

– Det har varit en dröm-
resa länge. Jag kommer väl 
inte göra något annat än att 
gå runt bland alla franska ca-
féer. 

JOHANNA ROOS

Kreativ bagare. Karolina Hed-
lund från Alafors är för andra 
gången bland finalisterna i SM 
för Unga bagare som avgörs 
tisdagen den 2 april.

– Karolina Hedlund fi nalist
i SM för Unga bagare

Fokuserad bagare
siktar på prispallen

KAROLINA HEDLUND

Ålder: 22
Bor: Alafors
Yrke: Konditor på Ica Maxi 
bageriet i Kungälv
Favoritfi ka: Kanelbulle eller 
wienerbröd
Bakar helst: Tårtor och 
bakverk med chokad
Bästa baktips: ”Måtten blir 
mer exakta om man använ-
der våg”
Aktuell: Som en av tolv 
fi nalister i Unga bagare som 
avgörs den 2 april
Styrka i tävlingen: Effektiv 
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i mysiga Alafors. Fyra sovrum och vardagsrum med 
kakelkamin. Gång- och cykelavstånd till bad, Sjövallen 
och Furulundsparken. Mycket charm som ska ses på 
plats! 140 + 100 kvm. 

Pris 2.290.000:- som utgångspris.
Maila för visning.
Brobacken 6. 

Alafo
rs

Välskött med 
stora utrymmen!

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

Ring för visning. 

Lödöse

Bekvämt boende 
i ett plan! 

Vill ni också bo bekvämt i en trevlig villa med allt i 

allrum med plats för hela familjen, låga driftskostnader, 
härligt grönområde på baksidan, altan under tak med 
eftermiddag/kvällssol och allt detta på en mycket lättskött 
tomt. Välkommen hit på visning! 106 kvm. 
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SKEPPLANDA. Årskurs 
fyra på Alboskolan ger 
järnet för att samla in så 
många använda batte-
rier de bara kan.

I Batterijakten tävlar 
de mot skolklasser från 
hela Sverige om första-
priset: Surfplattor till 
hela klassen. 

Ända sedan tävlingsstarten 
den 19 mars har Alboskolans 
fyror knackat dörr och kon-
taktat olika företag i jakten 
på använda hushållsbatterier. 

Ju fl er de samlar in desto 
större chans att vinna Bat-
terijakten – en tävling som 
syftar till att öka elevernas 
kunskap om återvinning, 
kretslopp och hur vi kan bli 
bättre på att tillvarata jor-
dens resurser. 

– Innan vi lägger de i tyg-
påsar måste man först tejpa 
polerna för att de inte ska 
läcka batterisyra. Sedan saka 
alla batterier lämnas in hos 
Clas Ohlson, berättar Jose-
fi na Signell. 

Kalle Tjomsland cyklade 
runt i Färdsle där han bor och 
knackade dörr. 

– De fl esta blev bara glada 
över att bli av med sina gam-
la batterier. 

Det är med ett brinnande 
engagemang som eleverna 
berättar om alla nya kunska-

per de fått under täv-
lingens gång. 

– I batterier fi nns 
det klicksilver som 
kan påverka njurar, 
tarmar, skelettet och 
mörkersynen på ett 
dåligt sätt, säger 
Colin Evander och 
Wilma Gustafsson 
tillägger:

– Jag visste inte 
att man skulle tejpa 
polerna innan man 
lämnar batterierna 
till återvinning. Det 
var tur att vi tog med oss 
en skrinda när vi gick och 
samlade in, annars hade vi 
aldrig kunnat få med oss alla 
batterier. 

Ahlafors fyra
Sanna Molin poängterar att 
hela kretsloppet påverkas.

– Vi måste vara rädda 
om naturen. Om kvicksilv-
ret kommer ut i naturen 
och djuren äter det kan vi 
människor också få i oss det.

Snart går lasset med bat-
terier till Clas Ohlson där de 
först ska vägas in. Den klass 
som lämnat in fl est batterier 
i vikt per elev vinner täv-
lingen och Alboskolan siktar 
högt. 

En annan skola i Ale som 
nått framgångar i tävlingen 
är Ahlafors fria skola som 
just nu ligger på fjärde plats 

på Västra Götalands 
topplista. 

Vinnaren offentliggörs på 
Batterijaktens hemsida efter 
den 9 april. 

JOHANNA ROOS

Batterisamlare. Sanna Molin, Wilma Gustafsson, Josefina Signell, Colin Evander och Kalle Tjoms-
land i årskurs fyra på Alboskolan kämpar vidare i Batterijakten. 

– Alboskolan kämpar på i Batterijakten
Hård kamp om batterierna
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lansforsakringar.se

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

Vi försäkrar fl est båtar
i landet, bli en belåten
båtkund du också!

BATTERIJAKTEN

Batterijakten går ut på att 
samla in så många använda 
batterier som möjligt. Den 
klass som lämnat in fl est 
batterier i vikt per elev 
under tävlingsperioden 
vinner. Alla elever i den 
vinnande klassen får var sin 
surfplatta.
Batterijakten arrangeras av 
organisationen Håll Sverige 
rent i samarbete med Varta 
och Clas Ohlson
Tävlingen pågår mellan den 
19 mars och 9 april.

Vill du veta vad
din bostad är värd?

 

I SAMARBETE MED 

 

ALE  WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

ALE. Arbetslösheten 
minskade något i febru-
ari månad, sett till ung-
domar såväl som hela 
åldersspannet 16-64 år. 

I Ale minskade antalet 
arbetslösa ungdomar 
och ungdomar i pro-
gram från 223 till 229. 

En minskning av arbetslös-
heten skedde under februari 
månad, både i Ale och Lilla 
Edet såväl som hela riket. 

Ungdomsarbetslösheten 
minskade mest, i Ale med 
0,3 procentenheter och i Lil-
la Edet med 0,6. 

Sett till alla arbetslösa 

mellan 16 och 64 år blev 
minskningen marginell, 
med 0,1 procentenhet i båda 
kommunerna.

Från och med den 7 april 
kommer aleungdomar mel-

lan 16 och 17 år att kunna 
söka de 250 feriejobb som 
erbjuds i kommunens regi. 
Sommarjobben lottas sedan 
ut den 24 april. 

JOHANNA ROOS

Snart dags för feriejobb
– Minskad ungdomsarbetslöshet i februari

ARBETSLÖSHET

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i februari 2014 i % (janua-
ri månad inom parantes)
Kungälv: 7,1 (7,0) 
Lerum: 9,3 (10,0)
Ale: 14,1 (14,4)
Lilla Edet: 19,9 (20,5)
Alingsås: 16,4 (16,5)
Göteborg: 13,5 (14,0)
Hela riket: 16,2 (16,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
februari 2014 i % (januari 
månad inom parantes)
Kungälv 3,5 (3,6) 
Lerum: 3,7 (3,8)
Ale: 6,2 (6,3)
Lilla Edet: 8,4 (8,5)
Alingsås: 7,5 (7,7)
Göteborg: 9,1 (9,2)
Hela riket: 8,5 (8,6)

Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00
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BOHUS. För sju år sedan 
fi ck Karl-Erik ”Kalle” 
Lindfors, 80 diagnosen 
Parkinsons sjukdom.

Trots att sjukdomen 
inneburit nya begräns-
ningar ser han ändå 
ljust på tillvaron. 

I Ale uppmärksammas 
Internationella Parkin-
sondagen med Öppet 
hus och föreläsning på 
Vikadamm i Älvängen 
torsdagen den 10 april. 

– Symptomen kom smygan-
de. Det började med stelhet 
i höger sida och jag gick 
dåligt. Det sista året har jag 
även börjat få svårt att tala. 
Det som kändes värst när jag 
fi ck diagnosen var vetskapen 
om att den inte går att bota, 
att det enda man kan göra är 
att fördröja förloppet. Men 
man får vara glad att man 
hållit sig frisk så pass länge, 
säger Karl-Erik ”Kalle” 
Lindfors.

Ändå är hans symptom 
relativt lindriga och även om 

stelheten gör det svårt att 
röra sig upplever han sällan 
de typiska skakningarna som 
ofta associeras med Parkin-
sons sjukdom.  

– De kommer bara när jag 
blir upprörd. Till dags dato 
har jag klarat det mesta själv, 
även om vissa saker tar dub-
belt så lång tid som innan, 
men ibland får jag ropa på 
frugan.  

Att Kalle nyligen fi rade 
sin 80-årsdag är svårt att tro 
och enligt honom själv är det 
familjen samt idrott och för-
eningsliv som hållit honom 
ungdomlig. 

– Jag spelade seriebord-
tennis i 40 år och har alltid 
varit en riktig föreningsmän-
niska.

Han är fortfarande he-
dersordförande i Göteborgs 
bordtennisförbund. 

Positiv inställning
Tillsammans med hustrun 
Britta spelade han även golf 
under ett tiotal år, men när 
han började få svårt med att 
få till kraften i slagen gick de 
istället över till mattcurling. 

– Vi har nog en ganska 
positiv inställning båda två 
och tar en dag i taget. Det 
är klart att livet har ändrats 
en del sedan Kalle blev sjuk, 
men det är som det är. Det 
kunde ha varit mycket värre, 

säger hon. 
Kalle Lindfors har ett 

långt arbetsliv i Ale kommun 
bakom sig, närmare bestämt 
35 år under samma arbetsgi-
vare.

Han har varit fritidschef, 
kommundelschef och inten-
dent för Repslagarmuseet 
och Glasbruksmuseet, men 
det första uppdraget i Ale var 
som hälsovårdsinspektör.

– Jag började innan kom-
munsammanslagningen, när 
det fortfarande var Skepp-
landa-, Starrkärr- och Nö-
dinge kommun. 

Kalle och Britta är med i 

en anhöriggrupp i Ale och 
tycker att de fått bra hjälp 
från kommunen. 

– Ju längre tiden går de-
sto mer kommer man tyvärr 
ifrån sina gamla kompisar. 
Det blir så när man inte 
kommer ut på samma sätt 
och träffar folk längre, men 
då är det bra att det ges möj-
lighet att träffa andra som 
kanske befi nner sig i liknan-
de situationer, säger Kalle. 

Ett sådant tillfälle infi nner 
sig torsdagen den 10 april då 
Internationella Parkinson-
dagen, som egentligen infal-
ler den 11 april, uppmärk-

sammas i Ale med aktiviteter 
på Vikadamm i Älvängen.

A n h ö r i g k o n s u l e n t e n 
Ann-Mari Thunberg hälsar 
välkommen.

– Det kommer att vara 
öppet hus där det fi nns chans 
att träffa bland annat ar-
betsterapeut, sjukgymnast, 
äldrepedagog och dietist. 
Därefter följer en föreläs-
ning av Christina Wikman 
Lundbom, verksamhetschef 
för Ger-rehabkliniken på 
Kungälvs sjukhus. 

 JOHANNA ROOS

Känt ansikte. Kalle Lindfors som nyligen firade sin 80-årsdag, har arbetat i Ale kommun i 35 år, 
bland annat som kommundelschef och fritidschef. För sju år sedan fick han diagnosen Parkinsons 
sjukdom och sedan dess ser hans och hustrun Brittas liv lite annorlunda ut.

– Familjen Lindfors tar en dag i taget
Positiv trots Parkinsons

PARKINSONS SJUKDOM

kronisk neurologisk sjukdom 
som leder till gradvis ökande 
rörelsesvårigheter, stelhet och 
skakningar.

hjärnans basala ganglier som 
innehåller signalsubstansen 

namn efter den brittiska 
läkaren James Parkinson, som 
beskrev sjukdomen för första 
gången år 1817.

son sjuka i Sverige. 

de ålder med fl est nyinsjuk-
nade mellan 50-70 år. 

dom är i de fl esta fall okänd, 
men vissa gifter och droger 
kan orsaka sjukdomen, liksom 

med mediciner, nedbrytning-

sakta. 

möjliga lindring av symtomen 

besvären själv genom att 

motionera och avstå från viss 
mat som försämrar effekten 
av medicinen.
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

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

ADRESS HUVUD EKÅS 125 BOAREA CA 110+25 M²/ 5 ROK   
TOMTAREA 8225 M² ACCEPTERAT PRIS 2 185 000 KR
VISAS SÖ 6/4 14.30-15.30, MÅ 7/4 17.00-17.45 
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

CHARMIG VILLA - NÖDINGE
Med ett fantastiskt läge, strax öster om Nödinge finner ni
denna pärla. Insynsskyddat läge på stor tomt. Invändigt har
man lyckats behålla den ursprungliga charmen i form av
fina trägolv, vacker spis och kakelugn. Måste upplevas!ADRESS KROKÄNGSVÄGEN 230 BOAREA CA 156 M²

8 ROK ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR
TOMTAREA 723 M² ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 KR
VISAS SÖ 6/4 13.00-14.00, TI 8/4 17.30-18.30
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Rymlig, välplanerad och välhållen familjevilla i södra Nol.
Huset är beläget på en lugn återvändsgata med gångavstånd
både till förskola, skola, Ale Torg och pendelstation.

Ta chansen och visa ditt hus 
på Bomässan i Köpenhamn.
I slutet av maj kan vi presentera din villa, fritidshus eller ditt lantbruk på vår bomässa 
i Köpenhamn. Det finns ett stort intresse bland danska köpare för hus och gårdar i 
Sverige. Öresundsbron och direkttåg gör det enkelt att ta sig till västra Sverige från 
Danmark.

Kontakta oss redan i dag på 0303 - 24 56 50 eller besök oss på Ale Torg 14 och boka 
tid för en kostnadsfri värdering. Välkomna!
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BOHUS. För sju år sedan 
fi ck Karl-Erik ”Kalle” 
Lindfors, 80 diagnosen 
Parkinsons sjukdom.

Trots att sjukdomen 
inneburit nya begräns-
ningar ser han ändå 
ljust på tillvaron. 

I Ale uppmärksammas 
Internationella Parkin-
sondagen med Öppet 
hus och föreläsning på 
Vikadamm i Älvängen 
torsdagen den 10 april. 

– Symptomen kom smygan-
de. Det började med stelhet 
i höger sida och jag gick 
dåligt. Det sista året har jag 
även börjat få svårt att tala. 
Det som kändes värst när jag 
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om att den inte går att bota, 
att det enda man kan göra är 
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man får vara glad att man 
hållit sig frisk så pass länge, 
säger Karl-Erik ”Kalle” 
Lindfors.

Ändå är hans symptom 
relativt lindriga och även om 

stelheten gör det svårt att 
röra sig upplever han sällan 
de typiska skakningarna som 
ofta associeras med Parkin-
sons sjukdom.  

– De kommer bara när jag 
blir upprörd. Till dags dato 
har jag klarat det mesta själv, 
även om vissa saker tar dub-
belt så lång tid som innan, 
men ibland får jag ropa på 
frugan.  

Att Kalle nyligen fi rade 
sin 80-årsdag är svårt att tro 
och enligt honom själv är det 
familjen samt idrott och för-
eningsliv som hållit honom 
ungdomlig. 

– Jag spelade seriebord-
tennis i 40 år och har alltid 
varit en riktig föreningsmän-
niska.

Han är fortfarande he-
dersordförande i Göteborgs 
bordtennisförbund. 

Positiv inställning
Tillsammans med hustrun 
Britta spelade han även golf 
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säger hon. 
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TOMTAREA 8225 M² ACCEPTERAT PRIS 2 185 000 KR
VISAS SÖ 6/4 14.30-15.30, MÅ 7/4 17.00-17.45 
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

CHARMIG VILLA - NÖDINGE
Med ett fantastiskt läge, strax öster om Nödinge finner ni
denna pärla. Insynsskyddat läge på stor tomt. Invändigt har
man lyckats behålla den ursprungliga charmen i form av
fina trägolv, vacker spis och kakelugn. Måste upplevas!ADRESS KROKÄNGSVÄGEN 230 BOAREA CA 156 M²

8 ROK ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR
TOMTAREA 723 M² ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 KR
VISAS SÖ 6/4 13.00-14.00, TI 8/4 17.30-18.30
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Rymlig, välplanerad och välhållen familjevilla i södra Nol.
Huset är beläget på en lugn återvändsgata med gångavstånd
både till förskola, skola, Ale Torg och pendelstation.

Ta chansen och visa ditt hus 
på Bomässan i Köpenhamn.
I slutet av maj kan vi presentera din villa, fritidshus eller ditt lantbruk på vår bomässa 
i Köpenhamn. Det finns ett stort intresse bland danska köpare för hus och gårdar i 
Sverige. Öresundsbron och direkttåg gör det enkelt att ta sig till västra Sverige från 
Danmark.

Kontakta oss redan i dag på 0303 - 24 56 50 eller besök oss på Ale Torg 14 och boka 
tid för en kostnadsfri värdering. Välkomna!

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

öppet 05-23

TRÄNA UTAN BinDNINGSTID
ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

GYM KONDITION GRUPPTRÄNING

PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB

SOL RELAX KIDZCLUB m.m.

1500
TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS 

ÄLVÄNGEN

199
GYMKORT

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

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 24 mars
Skadegörelse
Okänd gärningsman har 
klottrat på perrongen och 
även utfört skadegörelse på 
en av skjutdörrarna på pen-
deltågstationen i Älvängen.

Fredag 28 mars
Narkotika
En okänd person lämnar 
ifrån sig en påse innehål-
lande misstänkt narkotika 
på socialkontoret i Nödinge. 
Innehållet förverkas av 
polispatrullen.

Lördag 29 mars
Misshandel
En 56-årig man från 
Älvängen utsätts för miss-
handel av fyra okända män 
på Brandsbo Pizzeria i Nol. 
Ägaren till restaurangen 
avbryter bråket.

Måndag 31 mars
Inbrott
Inbrott på Ale Arena i Bohus. 
Godis, läsk, verktyg och 
kontanter tillgrips. Dessutom 
upptäcks brytskador på tio 
dörrar.

Strax före klockan 
tre på tisdagsefter-
middagen fick rädd-
ningstjänsten larm 
om en villabrand i 
Djupevik i närheten 
av Nödinge. Villan 
var helt övertänd 
när brandmännen 
kom fram, men ingen 
person befann sig i 
huset. Brandorsaken 
är ännu okänd. Po-
lisen har genomfört 
en teknisk undersök-
ning på platsen.

Text:

Jonas Andersson
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SURTE. Webfab Ale – 
tävlingen för morgon-
dagens entreprenörer 
inom e-handel närmar 
sig sitt slut. 

De omkring 35 delta-
garna håller nu andan i 
väntan på att juryn ska 
utse 10 vinnare. 

Som en inspiration på 
vägen föreläste grund-
aren till modejätten 
Nelly.com, Jarno Vanha-
tapio, på Glasbruksmu-
seet. 

Det är mycket som står på 
spel. De tio vinnarna får en 
unik chans att förverkliga 
sin företagsidé och komma 
igång med sin webbshop.  

Företagarna kommer att 
verka under samma tak i de 
historiska lokalerna vid det 

gamla glasbruket och un-
der ett år tid få bland annat 
coachning, fri lokalhyra samt 
lagerutrymme.

Närheten till både stor-
stadspulsen och småsamhäl-
let gör Surte optimalt för 
affärsverksamhet, åtminsto-
ne av den sorten som kräver 
inspiration men inte är bero-
ende av en kundbutik i fysisk 
bemärkelse. Butiken är istäl-
let öppen för hela världen. 

Vinnarna presenteras på 
näringslivsgalan som äger 
rum på Glasbruksmuseet 
den 24 april. 

– Det är stor spridning på 
affärsverksamheterna, allt 
ifrån kläder och smycken till 
matprodukter och leksaker. 
Majoriteten skulle jag säga 
är i åldern 25 till 40 år, säger 
Therese Bengtsson, pro-
jektledare.

Som en del i tävlingspro-
cessen ordnas inspirerande 
föreläsningar för alla som 
vill delta. 

Förra tisdagen gästades 
Glasbruksmuseet av Jarno 
Vanhatapio, grundaren till 
modejätten Nelly.com. Inför 
ett 30-tal åhörare berättade 
han om sin resa, insatser, 
misstag och framgångar samt 
delade med sig av värdefulla 
tips. Bland annat poängtera-
de han vikten av att ha roligt 
på jobbet och att som ledare 
kunna inspirera sina anställ-
da. 

Den 24 april, samma dag 
som näringslivsgalan äger 
rum, föreläser Ida Backlund 
som är grundare av det web-
baserade löshårsföretaget 
Rapunzel of Sweden. 

JOHANNA ROOS

– Grundaren till Nelly.com föreläste i Surte

Inspirerar till webben
Gav tips. Jarno Vanhatapio, grundare till modejätten Nelly.com föreläste inför ett 30-tal åhörare 
på Glasbruksmuseet förra tisdagen. 

Basarvärdar. Evelina Granat, Sara Luukinen, Sanel Hodzic och 
Julia Borgman är fyra av sammanlagt sju elever som står 
bakom årets upplaga av vårbasaren som hålls på Västanvind på 
Aroseniusskolan tisdagen den 8 april. 
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ÄLVÄNGEN. Sugen på att 
fynda prylar och köpa 
hembakat fi kabröd?

Missa då inte att be-
söka Västanvinds årliga 
basar på Aroseniussko-
lan.

Tisdagen den 8 april 
vid lunchtid öppnas 
portarna.

Förberedelserna är igång 
sedan länge. Vårbasaren på 
Västanvind har blivit en kär 

tradition och det är många 
bitar som ska falla på plats. 

Kaffebrödet bakar elev-
erna själva i hemkunskapen, 
men de sponsras även av ett 
konditori. 

Loppisprylar, kakor och 
lotterier är självklara inslag 
på basaren och nu hoppas 
eleverna på många besöka-
re, inte minst eftersom hela 
överskottet går till en klass-
resa. 

JOHANNA ROOS

– Västanvinds elever planerar för fullt
Basar på Aroseniusskolan
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Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

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

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

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

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

BILAB
LIMITEDEDITION

Amarok. 
Om du kräver lite mer.

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 
20% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen 
på bilden är extrautrustad.

Villabrand i Djupevik
vid köp av 4 däck från Pirelli*

Hisings Backa | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

*Gäller för konsumenter 
vid köp av 4 Pirelli sommar-

däck (eller 125:– /däck) 
t.o.m 140531 eller så långt 

lagret räcker. Går ej att 
kombinera med andra 

erbjudanden och avtal.
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FIAT 500 
NU FRÅN

112.900:-
ORD. PRIS 148.900:-

FIAT PANDA 
NU FRÅN 

89.900:-
ORD. PRIS 117.400:-

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

SUPERPRISER! 
Välkommen in 
för provkörning

USPASTORP. Under fl era 
år har paren arbetat 
med att få in pengar till 
behövande kvinnor och 
barn i Indien.

Nu formaliseras arbe-
tet i en förening – Us-
pastorps Indienhjälp.

– Det blir mer seriöst 
på det viset, säger Lena 
Jannesson.

Närmare 150 000 kronor har 
hittills samlats in via ett an-
tal lyckade loppmarknader i 
Uspastorp och genom gåvor 
från allmänheten. Fortsätt-
ningsvis kommer arrange-
mangen att drivas i fören-
ingsform.

– När vi fi ck allt större 
summor att förvalta och för-
medla både vid loppmarkna-
der och från enskilda givare 
såg vi behovet att bilda en 
ideell förening. Det blir enk-

lare att hålla ordning och 
lättare att redovisa varifrån 
pengarna kommer och vart 
de tar vägen, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Lena och Kurt Jannes-
son, Daniel Brattgård, 
Ingegerd Ekstedt Brattgård 
samt Arne och Eva Törn-

gren är initiativtagarna till 
den nybildade föreningen 
och utgör också styrelsen i 
densamma.

– Det blir ingen stor 
loppmarknad i Uspastorp 
i år, däremot har vi hyrt 
bord i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 3 maj 

där det kommer att ordnas 
en liknande aktivitet. Vida-
re så kommer vi att sälja en 
del saker på Blocket, bland 
annat skänkta gummibåtar 
och kanoter, som förhopp-
ningsvis kan generera några 
slantar att sätta in på vårt nya 
bankgiro, säger Arne Törn-
gren.

– Vi ska nu lansera vårt 
bankgiro på bred front. Vi 
vill nå ut till dem som vill 
skänka pengar när någon 
fyller år, i samband med dop, 
begravning och så vidare. 
En gåva till Uspastorps In-
dienhjälp är för många mer 

välkommet än blommor och 
presenter, säger Arne.

Föreningen arbetar också 

på att utveckla en hemsida 
och bilda en grupp på Face-
book där folk kan ansluta sig.

– Vi har många tankar 
och idéer på saker som vår 

förening skulle kunna ge-
nomföra för att få in pengar. 
Det är bara fantasin som sät-
ter gränser. Eftersom vi har 
besökt de fattigaste byarna 
i Indien vet vi hur ofantligt 
viktigt vår insats är. Varje 
krona som vi skänker gör 
skillnad. Det känns tryggt att 
veta att varje krona kommer 
fram och går till behövande 
barn och kvinnor inom skola 
och sjukvård, avslutar Kurt 
Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Grundarna och tillika styrelsen för den nybildade föreningen 
Uspastorps Indienhjälp. Stående från vänster: Lena Jannesson, 
Arne Törngren och Ingegerd Ekstedt Brattgård. Sittande från 
vänster: Eva Törngren och Kurt Jannesson. Saknas på bilden 
görs Daniel Brattgård.

Bidragen som föreningen samlar in går oavkortat till utsatta barn och kvinnor i Indiens fattigaste 
byar. Pengarna används bland annat till att sy upp skoluniformer så att barnen slipper gå nakna.

– Bidrag
välkomnas
till Uspastorps 
Indienhjälp 

Ny förening 
är bildad
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Vi vill nå ut till 
dem som vill 
skänka pengar
när någon fyl-

ler år, i samband med 
dop, begravning och så 
vidare.
ARNE TÖRNGREN

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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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 24 mars
Skadegörelse
Okänd gärningsman har 
klottrat på perrongen och 
även utfört skadegörelse på 
en av skjutdörrarna på pen-
deltågstationen i Älvängen.

Fredag 28 mars
Narkotika
En okänd person lämnar 
ifrån sig en påse innehål-
lande misstänkt narkotika 
på socialkontoret i Nödinge. 
Innehållet förverkas av 
polispatrullen.

Lördag 29 mars
Misshandel
En 56-årig man från 
Älvängen utsätts för miss-
handel av fyra okända män 
på Brandsbo Pizzeria i Nol. 
Ägaren till restaurangen 
avbryter bråket.

Måndag 31 mars
Inbrott
Inbrott på Ale Arena i Bohus. 
Godis, läsk, verktyg och 
kontanter tillgrips. Dessutom 
upptäcks brytskador på tio 
dörrar.

Strax före klockan 
tre på tisdagsefter-
middagen fick rädd-
ningstjänsten larm 
om en villabrand i 
Djupevik i närheten 
av Nödinge. Villan 
var helt övertänd 
när brandmännen 
kom fram, men ingen 
person befann sig i 
huset. Brandorsaken 
är ännu okänd. Po-
lisen har genomfört 
en teknisk undersök-
ning på platsen.

Text:

Jonas Andersson
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SURTE. Webfab Ale – 
tävlingen för morgon-
dagens entreprenörer 
inom e-handel närmar 
sig sitt slut. 

De omkring 35 delta-
garna håller nu andan i 
väntan på att juryn ska 
utse 10 vinnare. 

Som en inspiration på 
vägen föreläste grund-
aren till modejätten 
Nelly.com, Jarno Vanha-
tapio, på Glasbruksmu-
seet. 

Det är mycket som står på 
spel. De tio vinnarna får en 
unik chans att förverkliga 
sin företagsidé och komma 
igång med sin webbshop.  

Företagarna kommer att 
verka under samma tak i de 
historiska lokalerna vid det 

gamla glasbruket och un-
der ett år tid få bland annat 
coachning, fri lokalhyra samt 
lagerutrymme.

Närheten till både stor-
stadspulsen och småsamhäl-
let gör Surte optimalt för 
affärsverksamhet, åtminsto-
ne av den sorten som kräver 
inspiration men inte är bero-
ende av en kundbutik i fysisk 
bemärkelse. Butiken är istäl-
let öppen för hela världen. 

Vinnarna presenteras på 
näringslivsgalan som äger 
rum på Glasbruksmuseet 
den 24 april. 

– Det är stor spridning på 
affärsverksamheterna, allt 
ifrån kläder och smycken till 
matprodukter och leksaker. 
Majoriteten skulle jag säga 
är i åldern 25 till 40 år, säger 
Therese Bengtsson, pro-
jektledare.

Som en del i tävlingspro-
cessen ordnas inspirerande 
föreläsningar för alla som 
vill delta. 

Förra tisdagen gästades 
Glasbruksmuseet av Jarno 
Vanhatapio, grundaren till 
modejätten Nelly.com. Inför 
ett 30-tal åhörare berättade 
han om sin resa, insatser, 
misstag och framgångar samt 
delade med sig av värdefulla 
tips. Bland annat poängtera-
de han vikten av att ha roligt 
på jobbet och att som ledare 
kunna inspirera sina anställ-
da. 

Den 24 april, samma dag 
som näringslivsgalan äger 
rum, föreläser Ida Backlund 
som är grundare av det web-
baserade löshårsföretaget 
Rapunzel of Sweden. 

JOHANNA ROOS

– Grundaren till Nelly.com föreläste i Surte

Inspirerar till webben
Gav tips. Jarno Vanhatapio, grundare till modejätten Nelly.com föreläste inför ett 30-tal åhörare 
på Glasbruksmuseet förra tisdagen. 

Basarvärdar. Evelina Granat, Sara Luukinen, Sanel Hodzic och 
Julia Borgman är fyra av sammanlagt sju elever som står 
bakom årets upplaga av vårbasaren som hålls på Västanvind på 
Aroseniusskolan tisdagen den 8 april. 
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ÄLVÄNGEN. Sugen på att 
fynda prylar och köpa 
hembakat fi kabröd?

Missa då inte att be-
söka Västanvinds årliga 
basar på Aroseniussko-
lan.

Tisdagen den 8 april 
vid lunchtid öppnas 
portarna.

Förberedelserna är igång 
sedan länge. Vårbasaren på 
Västanvind har blivit en kär 

tradition och det är många 
bitar som ska falla på plats. 

Kaffebrödet bakar elev-
erna själva i hemkunskapen, 
men de sponsras även av ett 
konditori. 

Loppisprylar, kakor och 
lotterier är självklara inslag 
på basaren och nu hoppas 
eleverna på många besöka-
re, inte minst eftersom hela 
överskottet går till en klass-
resa. 

JOHANNA ROOS

– Västanvinds elever planerar för fullt
Basar på Aroseniusskolan
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Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

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

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

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

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

BILAB
LIMITEDEDITION

Amarok. 
Om du kräver lite mer.

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 
20% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen 
på bilden är extrautrustad.

Villabrand i Djupevik
vid köp av 4 däck från Pirelli*

Hisings Backa | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

*Gäller för konsumenter 
vid köp av 4 Pirelli sommar-

däck (eller 125:– /däck) 
t.o.m 140531 eller så långt 

lagret räcker. Går ej att 
kombinera med andra 

erbjudanden och avtal.
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FIAT 500 
NU FRÅN

112.900:-
ORD. PRIS 148.900:-

FIAT PANDA 
NU FRÅN 

89.900:-
ORD. PRIS 117.400:-

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

SUPERPRISER! 
Välkommen in 
för provkörning

USPASTORP. Under fl era 
år har paren arbetat 
med att få in pengar till 
behövande kvinnor och 
barn i Indien.

Nu formaliseras arbe-
tet i en förening – Us-
pastorps Indienhjälp.

– Det blir mer seriöst 
på det viset, säger Lena 
Jannesson.

Närmare 150 000 kronor har 
hittills samlats in via ett an-
tal lyckade loppmarknader i 
Uspastorp och genom gåvor 
från allmänheten. Fortsätt-
ningsvis kommer arrange-
mangen att drivas i fören-
ingsform.

– När vi fi ck allt större 
summor att förvalta och för-
medla både vid loppmarkna-
der och från enskilda givare 
såg vi behovet att bilda en 
ideell förening. Det blir enk-

lare att hålla ordning och 
lättare att redovisa varifrån 
pengarna kommer och vart 
de tar vägen, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Lena och Kurt Jannes-
son, Daniel Brattgård, 
Ingegerd Ekstedt Brattgård 
samt Arne och Eva Törn-

gren är initiativtagarna till 
den nybildade föreningen 
och utgör också styrelsen i 
densamma.

– Det blir ingen stor 
loppmarknad i Uspastorp 
i år, däremot har vi hyrt 
bord i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 3 maj 

där det kommer att ordnas 
en liknande aktivitet. Vida-
re så kommer vi att sälja en 
del saker på Blocket, bland 
annat skänkta gummibåtar 
och kanoter, som förhopp-
ningsvis kan generera några 
slantar att sätta in på vårt nya 
bankgiro, säger Arne Törn-
gren.

– Vi ska nu lansera vårt 
bankgiro på bred front. Vi 
vill nå ut till dem som vill 
skänka pengar när någon 
fyller år, i samband med dop, 
begravning och så vidare. 
En gåva till Uspastorps In-
dienhjälp är för många mer 

välkommet än blommor och 
presenter, säger Arne.

Föreningen arbetar också 

på att utveckla en hemsida 
och bilda en grupp på Face-
book där folk kan ansluta sig.

– Vi har många tankar 
och idéer på saker som vår 

förening skulle kunna ge-
nomföra för att få in pengar. 
Det är bara fantasin som sät-
ter gränser. Eftersom vi har 
besökt de fattigaste byarna 
i Indien vet vi hur ofantligt 
viktigt vår insats är. Varje 
krona som vi skänker gör 
skillnad. Det känns tryggt att 
veta att varje krona kommer 
fram och går till behövande 
barn och kvinnor inom skola 
och sjukvård, avslutar Kurt 
Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Grundarna och tillika styrelsen för den nybildade föreningen 
Uspastorps Indienhjälp. Stående från vänster: Lena Jannesson, 
Arne Törngren och Ingegerd Ekstedt Brattgård. Sittande från 
vänster: Eva Törngren och Kurt Jannesson. Saknas på bilden 
görs Daniel Brattgård.

Bidragen som föreningen samlar in går oavkortat till utsatta barn och kvinnor i Indiens fattigaste 
byar. Pengarna används bland annat till att sy upp skoluniformer så att barnen slipper gå nakna.

– Bidrag
välkomnas
till Uspastorps 
Indienhjälp 

Ny förening 
är bildad
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Vi vill nå ut till 
dem som vill 
skänka pengar
när någon fyl-

ler år, i samband med 
dop, begravning och så 
vidare.
ARNE TÖRNGREN

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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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.

Aletrampet är ingalunda nå-
got nytt begrepp utan är ett 

cykellopp som bland annat 
Ahlafors IF arrangerade un-
der en lång följd av år. Nu 
återuppstår arrangemanget 
fast i ny tappning och med 
Ale kommun som avsändare.

– Se det som en fortsätt-
ning på Earth Hour och ett 
sätt att lyfta ett hållbart Ale, 
förklarar Annika Friberg.

Start sker vid någon av 
pendelstationerna Bohus, 
Nol eller Älvängen. Målet är 
Ale Torg där det kommer att 
ske diverse jippo under hela 
förmiddagen, som exem-
pelvis cykeluppvisning med 
Peter Bäckgren och gratis 
cykelservice.

– Varje deltagare erhål-
ler ett startkott som tillika 
utgör en lott där man kan 
vinna fina priser, avslutar 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

JONAS ANDERSSON

Nu på lördag, den 5 april, arrangeras Aletrampet. Start sker vid 
någon av pendelstationerna i Bohus, Nol eller Älvängen och målet 
är beläget på Ale Torg i Nödinge.
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Aletrampet på lördag

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Nu på lördag arrangeras Aletrampet.
Arrangemanget vänder sig till cyklister, både 

vuxna och barn.
– Ambitionen är att göra detta till en tradition, att 

kunna ha en cykeldag minst en gång om året, säger 
Annika Friberg, miljöplanerare i Ale kommun.

– Det känns bra och sam-
tidigt väldigt inspireran-
de. Det har inneburit en 
nytändning, inte bara för 
mig utan för alla i perso-
nalen.

Gick övergången som 
planerat?

– Ja, det skedde utan 
komplikationer. Omskylt-
ningen fungerade smidigt 
och gick dessutom väldigt 
fort.

Vad har du fått för 
kundreaktioner?

– De jag har pratat med 
är positiva till förändring-
en, de upplever att statio-
nen fått ett lyft i samband 
med att vi flaggat om. För 
den äldre generationen 
infinner sig också en käns-
la av nostalgi nu när Gulf 
är tillbaka på marknaden.

Vad är den största 
skillnaden för dig som 
stationsägare?

– Jag är en mer friståen-
de bensinhandlare nu än 
tidigare och har därmed 
större möjlighet att kunna 
utforma verksamheten så 
som jag själv önskar. 

Blir det något invig-
ningsfirande?

– Ja, vi förbereder en 
premiärfest lördagen den 
12 april. Planeringen på-
går för fullt. Det kommer 
att bli aktiviteter för både 
stora och små, diverse oli-
ka erbjudanden och na-
turligtvis kommer alla be-
sökare att bjudas på kaffe 
och tårta.

JONAS ANDERSSON

HALLÅ DÄR...

Matthias Skånberg, ägare till 
bensinstationen i Nol som 
bytt kostym från Shell till 
Gulf.

Hur känns 
det att vara 
nybliven 
Gulfare?

ALE. Ale kommun har 
stängt böckerna.

Bokslutet för 2013 
gav ett positivt resultat 
tack vare återbetalning 
av AFA-pengar och 
förbättrade skatteprog-
noser. 

Ale kommun gick med plus 
under 2013. Men det hand-
lar inte om några bespa-
ringar som har gått ut över 
invånarna och inte heller 
om pengar som går att sätta 
direkt in i verksamheterna, 
berättar kommunchef Björn 
Järbur:

– Visst finns det behov 
där ett överskott skulle göra 
stor nytta, men vi behö-
ver ett positivt resultat på 
två procent för långsiktig 
hållbarhet. Kommunen vill 
växa med 1,5 procent per år 
och det är inte möjligt utan 

att vi samtidigt investerar 
och bygger ut service och 
tjänster.

Nämndernas samman-
lagda resultat på knappt + 4 
miljoner kronor motsvarar 
dryga 2 promilles avvikelse.

– På vanlig svenska är det 
ett nollresultat, vilket också 
var den politiska beställ-
ningen, säger Björn Järbur.

Kommunen har fått en 
återbetalning av AFA-peng-
ar med 23 miljoner kronor. 
Orsaken till återbetalningen 
är de förändringar i sjuk-
försäkringen som infördes 
2008. Förändringana gör att 
färre personer än beräk-
nat är långtidssjukskrivna 
och förtidspensionerade. 
Kommunerna får tillbaka 
överskjutande inbetalda 
pengar.

Dessutom ger skattein-
täkter och finansiella intäk-

ter ett överskott mot budget 
med 10,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för att 
avveckla Ale gymnasi-
um belastar delvis årets 
resultat. Eftersom ingen ny 
skola kommer att byggas 
i Nödinge blev investering-
arna i år betydligt lägre än 
budgeterat. Den nya skolan 
byggs i stället i Krono-
gårdsområdet i Älvängen. 
Kommunen har också gjort 
stora investeringar i vatten 
och avlopp samt i konst-
gräsplaner, näridrottsplatser, 
ridvägar och gång- och 
cykelvägar samt i datorer till 
skoleleverna. 

Sammantaget uppgick 
årets investeringar till 84 
miljoner kronor i stället för 
budgeterade 313 miljoner 
kronor.

Svarta siffror i Ales böcker

Alependeln har höjt kommunens attraktionskraft och kommunen växer, men expansionen kostar 
också. Därför behöver Ale hålla i pengarna, ett positivt resultat om 2% krävs för långsiktig håll-
barhet.
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TUNGE. I torsdags slogs 
dörrarna upp till famil-
jen Holmedals växthus i 
Tunge.

Besökarna kunde 
frossa i påskliljor och 
penséer.

– En hel del odlar vi 
själva och en del köper 
vi in, säger Lisbeth Hol-
medal till Alekuriren.

Utmed gamla 45:an i Tunge 
har familjen Holmedal sin 
odling av plantor och vätx-
ter. Växthusen ligger på rad 
i vilka allmänheten kan fi nna 
inspiration då det blivit dags 
att göra vårfi nt hemma, på 
gravplatser och så vidare.

– Kalla det en handel-
strädgård eller något åt det 
hållet, säger Lisbeth som 
hoppas kunna locka kunder 
både från Ale och Lilla Edet.

Nu är det i första hand 
penséer och påskliljor som 
gäller, men sortimentet 
kommer att variera beroen-

de på årstid.
– Sommarplantorna står 

på tillväxt, säger hon.
Utöver plantor och växter 

kommer familjen Holmedal 
att tillhandahålla sätt- och 
matpotatis samt jord. Snitt-
blommor har man dock valt 
att lämna därhän.

– Vi säljer yrkesodlad jord, 
sådan som vi själva använder, 
understryker Lisbeth.

Har du något råd till 
kunderna som vill att de-
ras nyplanterade blommor 
ska leva länge?

– Det gäller att inte vatt-
na för mycket. Det är lättare 
att vattna ihjäl en blomma än 
tvärtom. Har du en blomma 
som har torkat går det ofta 
att få liv i den.

Något annat att tänka 
på inför planteringen av 
växter och blommor?

– Byt ut gammal mot ny 
jord i krukorna. Det är en 

rekommendation. Sedan 
skadar det inte med lite göd-
sel i rabatten, så att jorden 
får näring.

Har du någon egen 
favorit i ert sortiment?

– Det växlar med årstider-
na. Vid den här tiden måste 
jag säga att jag är väldigt för-
tjust i våra minipenséer.

Kommer ni att ha öppet 
hela året?

– Det återstår att se hur 
verksamheten utvecklas, 
men i första hand fram till 
midsommar. Sedan har vi 
tankar på att göra kransar till 
alla helgons dag och även ha 

försäljning av granar när ju-
len närmar sig, avslutar Lis-
beth Holmedal.

JONAS ANDERSSON

I torsdags öppnade familjen Holmedal sitt växthus i Tunge. Här ses Lisbeth Holmedal tillsammans med döttrarna Erika och Josefina.

Påskliljornas tid är här.

– Växthus 
fyllt av
blommor

Det våras i Tunge
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Nu på lördag hjälper vi dig att skifta 
till sommarhjul för endast 150 kr.

Välkommen till oss: 
Hardesjö Bil / Skade- Lack- & Servicecenter
Göteborgsvägen 56, Älvängen

De 10 första som tecknar 
serviceavtal i helgen får en 
matkasse* värd 500 kr från 

ICA Lödöse eller
ICA Älvängen

MATKASSE

Däcklördag

PS. Glöm inte nyckeln 
till låsmuttern!

ord.pris 
275 kr

150 kr

hardesjobil.se

*Matkasse i form av presentkort

5 APRIL kl 10-14
Öppethelg

Kom in i helgen och ta del av våra bra 
erbjudanden och priser på lagerbilar 
Volvo, Renault och Dacia. Just nu har 
vi dessutom ett stort urval av begagnade 
bilar. Vi bjuder på korv med bröd. 

TWIZY

Provkör 
sommarens elbil

stendahlsbil.se

Välkommen till oss: 
Stendahls Bil – Butik
Brovägen 20, Lilla Edet

LÖRDAG 5 APRIL KL 10-15
SÖNDAG 6 APRIL KL 11-15
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Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

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

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

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

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

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

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

Aletrampet är ingalunda nå-
got nytt begrepp utan är ett 

cykellopp som bland annat 
Ahlafors IF arrangerade un-
der en lång följd av år. Nu 
återuppstår arrangemanget 
fast i ny tappning och med 
Ale kommun som avsändare.

– Se det som en fortsätt-
ning på Earth Hour och ett 
sätt att lyfta ett hållbart Ale, 
förklarar Annika Friberg.

Start sker vid någon av 
pendelstationerna Bohus, 
Nol eller Älvängen. Målet är 
Ale Torg där det kommer att 
ske diverse jippo under hela 
förmiddagen, som exem-
pelvis cykeluppvisning med 
Peter Bäckgren och gratis 
cykelservice.

– Varje deltagare erhål-
ler ett startkott som tillika 
utgör en lott där man kan 
vinna fina priser, avslutar 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

JONAS ANDERSSON

Nu på lördag, den 5 april, arrangeras Aletrampet. Start sker vid 
någon av pendelstationerna i Bohus, Nol eller Älvängen och målet 
är beläget på Ale Torg i Nödinge.
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Aletrampet på lördag

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Nu på lördag arrangeras Aletrampet.
Arrangemanget vänder sig till cyklister, både 

vuxna och barn.
– Ambitionen är att göra detta till en tradition, att 

kunna ha en cykeldag minst en gång om året, säger 
Annika Friberg, miljöplanerare i Ale kommun.

– Det känns bra och sam-
tidigt väldigt inspireran-
de. Det har inneburit en 
nytändning, inte bara för 
mig utan för alla i perso-
nalen.

Gick övergången som 
planerat?

– Ja, det skedde utan 
komplikationer. Omskylt-
ningen fungerade smidigt 
och gick dessutom väldigt 
fort.

Vad har du fått för 
kundreaktioner?

– De jag har pratat med 
är positiva till förändring-
en, de upplever att statio-
nen fått ett lyft i samband 
med att vi flaggat om. För 
den äldre generationen 
infinner sig också en käns-
la av nostalgi nu när Gulf 
är tillbaka på marknaden.

Vad är den största 
skillnaden för dig som 
stationsägare?

– Jag är en mer friståen-
de bensinhandlare nu än 
tidigare och har därmed 
större möjlighet att kunna 
utforma verksamheten så 
som jag själv önskar. 

Blir det något invig-
ningsfirande?

– Ja, vi förbereder en 
premiärfest lördagen den 
12 april. Planeringen på-
går för fullt. Det kommer 
att bli aktiviteter för både 
stora och små, diverse oli-
ka erbjudanden och na-
turligtvis kommer alla be-
sökare att bjudas på kaffe 
och tårta.

JONAS ANDERSSON

HALLÅ DÄR...

Matthias Skånberg, ägare till 
bensinstationen i Nol som 
bytt kostym från Shell till 
Gulf.

Hur känns 
det att vara 
nybliven 
Gulfare?

ALE. Ale kommun har 
stängt böckerna.

Bokslutet för 2013 
gav ett positivt resultat 
tack vare återbetalning 
av AFA-pengar och 
förbättrade skatteprog-
noser. 

Ale kommun gick med plus 
under 2013. Men det hand-
lar inte om några bespa-
ringar som har gått ut över 
invånarna och inte heller 
om pengar som går att sätta 
direkt in i verksamheterna, 
berättar kommunchef Björn 
Järbur:

– Visst finns det behov 
där ett överskott skulle göra 
stor nytta, men vi behö-
ver ett positivt resultat på 
två procent för långsiktig 
hållbarhet. Kommunen vill 
växa med 1,5 procent per år 
och det är inte möjligt utan 

att vi samtidigt investerar 
och bygger ut service och 
tjänster.

Nämndernas samman-
lagda resultat på knappt + 4 
miljoner kronor motsvarar 
dryga 2 promilles avvikelse.

– På vanlig svenska är det 
ett nollresultat, vilket också 
var den politiska beställ-
ningen, säger Björn Järbur.

Kommunen har fått en 
återbetalning av AFA-peng-
ar med 23 miljoner kronor. 
Orsaken till återbetalningen 
är de förändringar i sjuk-
försäkringen som infördes 
2008. Förändringana gör att 
färre personer än beräk-
nat är långtidssjukskrivna 
och förtidspensionerade. 
Kommunerna får tillbaka 
överskjutande inbetalda 
pengar.

Dessutom ger skattein-
täkter och finansiella intäk-

ter ett överskott mot budget 
med 10,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för att 
avveckla Ale gymnasi-
um belastar delvis årets 
resultat. Eftersom ingen ny 
skola kommer att byggas 
i Nödinge blev investering-
arna i år betydligt lägre än 
budgeterat. Den nya skolan 
byggs i stället i Krono-
gårdsområdet i Älvängen. 
Kommunen har också gjort 
stora investeringar i vatten 
och avlopp samt i konst-
gräsplaner, näridrottsplatser, 
ridvägar och gång- och 
cykelvägar samt i datorer till 
skoleleverna. 

Sammantaget uppgick 
årets investeringar till 84 
miljoner kronor i stället för 
budgeterade 313 miljoner 
kronor.

Svarta siffror i Ales böcker

Alependeln har höjt kommunens attraktionskraft och kommunen växer, men expansionen kostar 
också. Därför behöver Ale hålla i pengarna, ett positivt resultat om 2% krävs för långsiktig håll-
barhet.
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TUNGE. I torsdags slogs 
dörrarna upp till famil-
jen Holmedals växthus i 
Tunge.

Besökarna kunde 
frossa i påskliljor och 
penséer.

– En hel del odlar vi 
själva och en del köper 
vi in, säger Lisbeth Hol-
medal till Alekuriren.

Utmed gamla 45:an i Tunge 
har familjen Holmedal sin 
odling av plantor och vätx-
ter. Växthusen ligger på rad 
i vilka allmänheten kan fi nna 
inspiration då det blivit dags 
att göra vårfi nt hemma, på 
gravplatser och så vidare.

– Kalla det en handel-
strädgård eller något åt det 
hållet, säger Lisbeth som 
hoppas kunna locka kunder 
både från Ale och Lilla Edet.

Nu är det i första hand 
penséer och påskliljor som 
gäller, men sortimentet 
kommer att variera beroen-

de på årstid.
– Sommarplantorna står 

på tillväxt, säger hon.
Utöver plantor och växter 

kommer familjen Holmedal 
att tillhandahålla sätt- och 
matpotatis samt jord. Snitt-
blommor har man dock valt 
att lämna därhän.

– Vi säljer yrkesodlad jord, 
sådan som vi själva använder, 
understryker Lisbeth.

Har du något råd till 
kunderna som vill att de-
ras nyplanterade blommor 
ska leva länge?

– Det gäller att inte vatt-
na för mycket. Det är lättare 
att vattna ihjäl en blomma än 
tvärtom. Har du en blomma 
som har torkat går det ofta 
att få liv i den.

Något annat att tänka 
på inför planteringen av 
växter och blommor?

– Byt ut gammal mot ny 
jord i krukorna. Det är en 

rekommendation. Sedan 
skadar det inte med lite göd-
sel i rabatten, så att jorden 
får näring.

Har du någon egen 
favorit i ert sortiment?

– Det växlar med årstider-
na. Vid den här tiden måste 
jag säga att jag är väldigt för-
tjust i våra minipenséer.

Kommer ni att ha öppet 
hela året?

– Det återstår att se hur 
verksamheten utvecklas, 
men i första hand fram till 
midsommar. Sedan har vi 
tankar på att göra kransar till 
alla helgons dag och även ha 

försäljning av granar när ju-
len närmar sig, avslutar Lis-
beth Holmedal.

JONAS ANDERSSON

I torsdags öppnade familjen Holmedal sitt växthus i Tunge. Här ses Lisbeth Holmedal tillsammans med döttrarna Erika och Josefina.

Påskliljornas tid är här.

– Växthus 
fyllt av
blommor

Det våras i Tunge
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Nu på lördag hjälper vi dig att skifta 
till sommarhjul för endast 150 kr.

Välkommen till oss: 
Hardesjö Bil / Skade- Lack- & Servicecenter
Göteborgsvägen 56, Älvängen

De 10 första som tecknar 
serviceavtal i helgen får en 
matkasse* värd 500 kr från 

ICA Lödöse eller
ICA Älvängen

MATKASSE

Däcklördag

PS. Glöm inte nyckeln 
till låsmuttern!

ord.pris 
275 kr

150 kr

hardesjobil.se

*Matkasse i form av presentkort

5 APRIL kl 10-14
Öppethelg

Kom in i helgen och ta del av våra bra 
erbjudanden och priser på lagerbilar 
Volvo, Renault och Dacia. Just nu har 
vi dessutom ett stort urval av begagnade 
bilar. Vi bjuder på korv med bröd. 

TWIZY

Provkör 
sommarens elbil

stendahlsbil.se

Välkommen till oss: 
Stendahls Bil – Butik
Brovägen 20, Lilla Edet

LÖRDAG 5 APRIL KL 10-15
SÖNDAG 6 APRIL KL 11-15
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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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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
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Vad är det bästa med 
segling?
– Avkopplingen och att få vara 
utomhus. Vi är aldrig i hamnar 
utan ligger på boj. Man får 
uppleva nya platser och träffar 
alltid trevligt folk när man är 
ute. Sedan är det såklart lite 
sport att segla också. 

Var brukar seglatsen gå?
– Vi seglar i hela Nordeuro-
pa, Skottland som längst. I år 
blir det nog Norge, men först 
Danmark innan midsommar. 
Under båtsäsongen är vi ute 
varje helg och sedan 5-6 veck-

or på sommaren så vi använder 
båten mycket. 

Har ni en bra sammanhåll-
nig i klubben?
– Ja, det tycker jag. Man hjälps 
åt med det mesta, som sjösätt-
ning och upptagning. Efter-
som det är en ren vinterupp-
läggningshamn umgås man 
inte här så mycket på som-
maren, men många härifrån 
ligger exempelvis på Nordön 
eller i Björlanda Kile.

Hur förbereder man båten 
inför sjösättningen?

– Den ska vaxas och botten-
målas. Motorn ska konserveras 
och bytas olja och oljefi lter i, 
men det görs ofta redan på 
hösten så att den ska klara vin-
tern. 

Var går drömseglatsen? 
– Det är nog Medelhavet och 
det kommer vi förmodligen att 
göra också, det är bara en frå-
ga om tid, det tar ju ett tag att 
komma dit.

Var karaktäriserar den 
typiska båtmänniskan?
– De är för det mesta väldigt 
lojala båtlivet. Frihetsälskare. 
Det blir ofta en fi n gemenskap 
på sjön och man kanske grillar 
tillsammans på kvällen och så.

Ett sidospår: Du står på val-
listan till kommunvalet för 
nystartade partiet Framtid 
i Ale. Har du varit aktiv i 
något annat parti innan?
– Nej, jag har inte varit aktiv i 
kommunpolitik innan, men jag 
köper det här med att ta tillva-
ra bra idéer oavsett från vilket 
håll de kommer. 

JOHANNA ROOS

Perfekt dag
för sjösättning

Vårsol och stigande temperaturer lockar båtfolket till hamnarna.
En trogen seglare är Ronny Eriksson, som fi rar 40 år som medlem i Nols båtklubb.

I fredags ägde den första sjösättningen rum. 

RONNY ERIKSSON

Ålder: 66
Bor: Nödinge
Gör: Pensionerad ekonomi-
chef (på konsultföretag)
Familj: Sambon Renée, tre 
söner, två barnbarn, en 
bonusson, en bonusdotter och 
två bonusbarnbarn 
Fritidsintressen: ”Segling 
överskuggar det mesta.”
Engagemang: Kassör i Nols 
båtklubb, ordförande i Nö-
dinge vägförening (inkluderar 

ca 650 fastigheter) samt står 
på vallistan till kommunvalet 
för nystartade partiet Framtid 
i Ale. 
Seglar: Hallberg Rassy 36
Drömbåt: ”Det skulle vara 
en större båt av samma 
fabrikat.”
Drömseglatsen: Medelhavet, 
men det är bara en fråga 
om tid
Ett måste på båten: En bra 
besättning

VECKANS PROFIL
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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

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

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
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Vad är det bästa med 
segling?
– Avkopplingen och att få vara 
utomhus. Vi är aldrig i hamnar 
utan ligger på boj. Man får 
uppleva nya platser och träffar 
alltid trevligt folk när man är 
ute. Sedan är det såklart lite 
sport att segla också. 

Var brukar seglatsen gå?
– Vi seglar i hela Nordeuro-
pa, Skottland som längst. I år 
blir det nog Norge, men först 
Danmark innan midsommar. 
Under båtsäsongen är vi ute 
varje helg och sedan 5-6 veck-

or på sommaren så vi använder 
båten mycket. 

Har ni en bra sammanhåll-
nig i klubben?
– Ja, det tycker jag. Man hjälps 
åt med det mesta, som sjösätt-
ning och upptagning. Efter-
som det är en ren vinterupp-
läggningshamn umgås man 
inte här så mycket på som-
maren, men många härifrån 
ligger exempelvis på Nordön 
eller i Björlanda Kile.

Hur förbereder man båten 
inför sjösättningen?

– Den ska vaxas och botten-
målas. Motorn ska konserveras 
och bytas olja och oljefi lter i, 
men det görs ofta redan på 
hösten så att den ska klara vin-
tern. 

Var går drömseglatsen? 
– Det är nog Medelhavet och 
det kommer vi förmodligen att 
göra också, det är bara en frå-
ga om tid, det tar ju ett tag att 
komma dit.

Var karaktäriserar den 
typiska båtmänniskan?
– De är för det mesta väldigt 
lojala båtlivet. Frihetsälskare. 
Det blir ofta en fi n gemenskap 
på sjön och man kanske grillar 
tillsammans på kvällen och så.

Ett sidospår: Du står på val-
listan till kommunvalet för 
nystartade partiet Framtid 
i Ale. Har du varit aktiv i 
något annat parti innan?
– Nej, jag har inte varit aktiv i 
kommunpolitik innan, men jag 
köper det här med att ta tillva-
ra bra idéer oavsett från vilket 
håll de kommer. 

JOHANNA ROOS

Perfekt dag
för sjösättning

Vårsol och stigande temperaturer lockar båtfolket till hamnarna.
En trogen seglare är Ronny Eriksson, som fi rar 40 år som medlem i Nols båtklubb.

I fredags ägde den första sjösättningen rum. 

RONNY ERIKSSON

Ålder: 66
Bor: Nödinge
Gör: Pensionerad ekonomi-
chef (på konsultföretag)
Familj: Sambon Renée, tre 
söner, två barnbarn, en 
bonusson, en bonusdotter och 
två bonusbarnbarn 
Fritidsintressen: ”Segling 
överskuggar det mesta.”
Engagemang: Kassör i Nols 
båtklubb, ordförande i Nö-
dinge vägförening (inkluderar 

ca 650 fastigheter) samt står 
på vallistan till kommunvalet 
för nystartade partiet Framtid 
i Ale. 
Seglar: Hallberg Rassy 36
Drömbåt: ”Det skulle vara 
en större båt av samma 
fabrikat.”
Drömseglatsen: Medelhavet, 
men det är bara en fråga 
om tid
Ett måste på båten: En bra 
besättning

VECKANS PROFIL

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

NY
BUTIK!

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER
I slutet av Mars öppnade vi ny butik i Tagene, 
Göteborg. I nya kreativa och inspirationsrika 
miljöer bjuder vi in dig att botanisera i vårt sorti-
ment Uterum.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta 
finns på plats. Personal finns alltid till hands för 
att hjälpa till med tips och råd. Just nu lämnar vi 
upp till 35% rabatt mot ordinarie pris. Passa på, 
kampanjer gäller tom 27 april.

Varmt välkommen!

VÄXTHUS OAS 
Ç Bekväm rymd
Ç Snygg design
Ç Extra vädertålighet
Ç Hög kvalitet med kraftiga profiler

Ç Flera fönster för många ventilations- 
 möjligheter
Ç Säkerhetsglas, extra takfotshöjd  
 och sockel ingår i priset!

7,3 m2 antracitgrå

22.995:-
26.995:-

OAS  

VÄXTHUS FRÅN

15.995:-

Våra garantier  
* 2 års produktgaranti,  
* 3 års garanti på pumpar, värmare, 
 powerpack och rörsystem,  
* 5 års garanti på skal.

UTERUMSKAMPANJ!
UPP TILL

35%
RABATT

mot ord. pris

49.995:-
57.495:-

198 x 198 cm

SPA DIONE

YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER  
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR  
SPA

ÖPPETTIDER 
Datum Vardag  Lör-sön
31/3 - 8/6  09-21  09-19
9/6 - 31/8  10-20  10-18
1/9 - 31/12  10-19  10-17

FRAKTFRI  
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 27 april 2014
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STORA VIKEN. En bättre 
kontakt med älven.

Ett önskemål från 
invånarna som kommu-
nens tjänstemän tog till 
sig.

Ett fågeltorn i Stora 
Viken är det senaste ex-
emplet på insatser som 
projektet ”Attraktivare 
älv” mynnat ut i.

Attraktivare älv är ett projekt 
som föddes i slutet av 2009. 
Det var tjänstemännen som 
fångade upp kommuninvån-
arnas önskemål om att göra 
älvstråket mer tillgängligt.

– Vi sammanställde en lis-
ta med förslag på åtgärder. 
Vi har redan kommit en bra 
bit på vägen med att genom-
föra dem, säger kommune-
kolog Göran Fransson.

I Surte har två platser 
med bänkar, bord och grill-
plats färdigställts. Den ena 
är belägen vid Kvarnbäcks 
mynning, i närheten av Bo-
hus MC:s klubblokal, och 
den andra fi nns placerad 
intill Gösta Johanssons Åke-
ri. Nämnas bör också den 
iläggningsplats för småbåtar 
som skapats i Grönån, strax 
norr om Repslagarmuseet i 
Älvängen.

– I sammanhanget vill jag 
också framhäva servicevägen 
utmed järnvägen där vi efter 
påtryckningar till Trafi kver-
ket lyckades få till en gång- 
och cykelväg utan avbrott 
från Bohus i söder till Bås-
torp i norr. Leden har blivit 
en succé och trafi keras fl itigt, 
säger Lars Kransby, gatuin-
genjör på Ale kommun.

Fågeltorn
De senaste insatserna i pro-
jektet Attraktivare älv har 
genomförts i Stora Viken 
mitt emot Klädkällaren. 
Bland annat har det byggts 
ett fågeltorn, som är det för-
sta i sitt slag i Ale.

– Fågeltornet är byggt i 
två plan och den nedre delen 
är tillgänglighetsanpassad så 
att man kan ta sig dit med 
rullstol, barnvagn och så vi-
dare. Jag får rapporter i stort 
sett varje dag om att folk sik-
tats i tornet, det tyder på ett 
väldigt stort intresse. När-
maste fågeltorn som är till-
gänglighetsanpassat fi nns så 
vitt jag känner till i Alingsås, 
säger Göran Fransson.

Inte långt från fågeltornet 
har det anlagts en grusad stig 
som leder ner till älvkanten. 
Där ska det inom kort iord-
ningställas en grillplats, lik-

nande dem som fi nns i Surte.
– Därutöver har det skett 

en sanering av Höganäs 
gamla fabriksområde och 
vi har renoverat den gamla 
stenpiren som leder ut i vatt-
net. Även här har vi planer 
på en grillplats.

Hur ska folk hitta till 
dessa platser?

– Jag måste erkänna att vi 
ligger lite efter med skylt-
ningen, Trafi kverket är res-
triktiva i det avseendet. Det 
ska upp information på kom-
munens hemsida och det ar-
betet pågår. Vidare håller vi 
på att ta fram informations-
skyltar som ska upp, förkla-
rar Göran Fransson.

Vad är på gång härnäst i 
projektet?

– Det fi nns tankar och 
idéer om Nödinge. Vi hopp-
as kunna komma vidare i 
ärendet under året.

Har ni fått några reak-
tioner på de utfl yktsmål 
som färdigställts?

– Ja, väldigt positiva så-
dana. Eftersom det sker 
en kontinuerlig tillsyn av 
platserna så träffar vi en del 
folk ute som uttrycker sin 
förtjusning, avslutar Göran 
Fransson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Christofer 
Fjellner representerar 
Moderaterna i Europa-
parlamentet.

I fredags besökte 
han, tillsammans med 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M), Ale Els 
kontor i Alafors.

Stefan Brandt, vd, och 
Malin Flysjö, marknads-
chef, tog med gästerna 
på en verklighetsresa.

Christofer Fjellner valdes in 
i Europaparlamentet i juni 
2004 och är den yngsta euro-
paparlamentariker som blivit 
omvald för nuvarande man-
datperiod.

– Jag brukar säga att jag 
representerar en ny genera-
tion européer, säger Chris-
tofer.

Snart vankas nytt val till 
Europaparlamentet varför 
Christofer Fjellner tog till-
fället i akt att göra ett studie-
besök i Ale.

– Framtiden kommer 
handla mycket om Klimat-
mål 2030 om bland annat 
priser på utsläppsrätter, för-
nyelsebar energi och så vi-
dare, förklarade Christofer 
Fjellner.

Ale Els företagsledning 
presenterade ett bildspel för 
de inbjudna besökarna som 
de döpt till Verklighetsresan. 
Stefan Brandt redogjorde 
för företagets historia och 
om beslutet att starta ett el-
handelsbolag för två och ett 
halvt år sedan. 

– Anvisningspriser är det 
största konsumentproble-
met på marknaden och en 
fråga som vi driver hårt, sade 
Brandt.

– Jag är typiskt en sådan 
kund som blir lurad och har 
anvisningspris. Jag borde 
veta bättre, erkände Chris-
tofer Fjellner som snart fi ck 

klart för sig att Ale El nog 
var elbolaget för honom.

Diskussionerna kom också 
att handla om de utmaningar 

och investeringar som Ale El 
står inför på elnätssidan i takt 
med att kommunen växer.

JONAS ANDERSSON

Göran Fransson och Lars Kransby ingår i projektgruppen för ”Attraktivare älv”. Den senaste i 
raden av insatser som gjorts är färdigställandet av ett fågeltorn i Stora Viken.

Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) besökte Ale El i 
fredags.

Marknadschef Malin Flysjö och vd Stefan Brandt redogjorde för 
Ale Els historia och dess framtida utmaningar.
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– Attraktivare älv till mångas förtjusning
Uppskattade utfl yktsmål i Ale

– Christofer Fjellner besökte Ale El

Från Bryssel 
till Alafors

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er Ring Kent på 0704-38 52 58

eller Björn på 0303-333 732

LEDIGA 
PLATSER!

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...
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Från Bryssel 
till Alafors

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er Ring Kent på 0704-38 52 58

eller Björn på 0303-333 732

LEDIGA 
PLATSER!

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

SIMONSENS PLÅTSLAGERI
– Allt inom byggnadsplåtslageri!

Vi hjälper dig även med rotavdraget

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

2:a på besiktningen?
Vi reparerar och ombesiktigar

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Bygg & Interiör Ale AB
0706-561327

www.biaab.se

- Vi hjälper dig med lösvirkeshus
och monteringshus.

Vi utför även:
- Renoveringsarbeten
- om-/tillbyggnationer
- Montering av kök

- Golvläggning,
- Altanbyggnationer
...m.m.

VOLVO NÄRSERVICE ALE



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

I väntan på konstgräs
Första hemmamatchen i Div 6D

Nödinge SK – Neutrala IF
Spelas på Sjövallen i Alafors

Fredag  4 april kl 19:00

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Bohus centrum
Tel: 031 – 98 22 98 Mobil 0739-16 88 53

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn
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 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

I väntan på konstgräs
Första hemmamatchen i Div 6D

Nödinge SK – Neutrala IF
Spelas på Sjövallen i Alafors

Fredag  4 april kl 19:00

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE  

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Bohus centrum
Tel: 031 – 98 22 98 Mobil 0739-16 88 53

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn
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Ingen konst för Picasso

  En färgglad kub med stora 
och fl exibla innerutrym-
men - kan det vara något? 
Ja, då är Citroën Grand C4 
Picasso familjebilen för dig. 

Det är en fransk charmör på 
459 centimeter, vilket inne-
bär att karossen dragits ut 
sjutton centimeter jämfört 
med ”vanliga” C4 Picasso. 
Fy sjutton så bra, eller?

Designen på storebror är 
slående lik lillbrorsan av C4 
Picasso med samma trubbi-
ga nosparti som är uppdelat 
i en över- och underdel. 
Högst upp sitter trendiga 
ljusdioder och inunder de 
traditionella strålkastarna. 

Även bakpartiet känns 
välbekant, men Grand C4 
Picasso har fått tuffare bak-
ljus som är formade likt ett 
C. Pricken över det berömda 
i:et är takbågarna som börjar 
vid framrutan och sträcker 
sig hela vägen till bakrutan. 

Inredningen är typisk 
fransk med en ratt fullklad-
dad med knappar och digita-
la instrument som naturligt-
vis placerats på mitten. 

Strax under instrumen-
teringen uppenbarar sig yt-
terligare en pekskärm med 
vilken man styr klimatan-
läggning, navigation, ljud 
och telefoni. Komforten är 
mycket bra - speciellt om 
du väljer till ”Lounge Pack” 
för 9 000 kronor. Vips så får 
framsätena benstöd, elektris-
ka svankstöd och inbyggd 
massage samtidigt som spe-
ciella nackskydd ingår till 
alla platser.

Äkta Picasso? 
Det intressantaste med nya 
Citroën Grand C4 Picasso 
är baksätet eftersom sträck-

bänken resulterat i att kupén 
nu sväljer sju resenärer. 

Andra sätesraden består 
därmed av tre separata säten 
medan den tredje innehåller 
två, vilka enkelt kan fällas in 
under golvet. Ljusinsläppet 
är stort då vindrutan sträcker 
sig upp på taket och för den 
som vill ha ännu mer ljuste-
rapi så fi nns även ett panora-
maglastak för 8 000 spänn. 

Under huven går det att 
välja mellan bensinfyror på 
120 respektive 156 häst-
krafter eller två miljödieslar 
på 90 respektive 115. Sedan 
fi nns även en dieselnyhet vid 
namn BlueHDi som arbetar 
tillsammans med en sexste-
gad automatlåda. Motorns 
effekt är 150 hästkrafter och 
koldioxidutsläppet stannar 
på 117 gram. 

Grundpriset börjar från 
199 900 kronor och då ingår 
elektrisk parkeringsbroms, 
fönsterhissar, fl ygplansbord, 
farthållare, regnsensor och 
klimatanläggning. Det be-
höver med andra ord inte 
kosta skjortan för att bli äga-
re till en äkta Grand Picasso!      

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf 

© CNP AB

CITROËN GRAND C4 PICASSO BLUEHDI INTENSIVE

Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. 
Max effekt: 150 hk vid 4 000 
varv/minut. 
Max vridmoment: 370 Nm 
vid 2 000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-stegad 
automatlåda.  
Fjädring: Skruvfj ädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: fj äderben med undre 
triangellänk. Bak: torsions-
axel.  
Styrning: Kuggstång med el-
servo. Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram 
och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 284, längd 460, bredd 
183, höjd 164. Tjänstevikt 
1 710. Bränsletank 55 liter.  
Prestanda: Toppfart 207 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 11,5 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 117 g/km. 
Pris: 267 400 kronor.
Plus för: Formen sticker ut 
från mängden, hög stan-
dardutrustning, Komfortabel 
interiör, Flexibiliteten
Minus för: Alla fi nesser tar ett 
bra tag att lära sig, vi saknar 
gashydraulisk fj ädring

Citroen Grand C4 Picasso Bluehdi Intensive

Grand Hotel, Grand Prix, Grand Slam, Grand Final 
och Grand C4 Picasso. Det inledande adjektivet är 
hämtat från franskan och beskriver något som är 
storslaget. 

När Citroën sedan döper sin familjebil till Grand 
C4 Picasso så höjs förväntningarna bara man läser 
modellnamnet. 

Citroën har alltså lyckats sammanföra ett stort 
lyxbetonat ord med en av världens största konst-
närer. Resultatet är en storslagen konsthall för sju.  

Friheten att åka vart man 
ville, träffa andra husvagn-
sentusiaster och grilla i 
sommarkvällen var nytt för 

oss på femtiotalet. Husvag-
narna var inte mycket mer 
än ett tält på hjul, utan vär-
me, kylskåp och vatten, men 

med masonitskal som höll 
madrasserna torra. Det dög 
för oss, men inte för ameri-
kanarna.  

När vi byggde våra första 
primitiva lådor på hjul så 
fanns det redan en jättein-
dustri i USA som tillverkade 
komfortabla vagnar som sål-
des med reklamen: ”Ta med 
hemmet på hjul”. 

De första bildragna hus-
vagnarna snickrades ihop 
redan 1897 och ett museum 
i Amarillo, Texas, ståtar med 
de absolut äldsta vagnarna. 
På trettiotalet var det häftigt 

att åka husvagn på semestern 
och AAA, den amerikanska 
motsvarigheten till Motor-
männen, gjorde upp speciel-
la resrutter för husvagnsen-
tusiaster till Grand Canyon, 
Niagarafallen och andra se-
värdheter. 

Komfort var en självklar-
het för amerikanen: ståhö-
jden var närmare två meter 
och även enklare modeller 
hade påkostad köksinred-
ning, rinnande vatten, av-
lopp, toa, gasspis och vedel-
dad panna. 

Komforten var inget man 
ville pruta på och jänkarna 
hade ett försprång på minst 
30 år. Längs de klassiska rut-
terna, som Route 66 mellan 
Chicago och västkusten, 
fanns i varje samhälle verk-
städer för att laga punkte-

ringar och fi xa mindre pro-
blem med husen på hjul. 

Outslitliga plåtburkar
Medan vi fortfarande an-
vände masonit och plywood 
så gick amerikanska fabriker 
över till aluminium. 

Arbetslösa fl ygplansarbe-
tare tog med sig erfarenhe-
ten från att bygga bombplan 
och tunna aluminiumplåtar 
nitades för hand på ett ram-
verk. 

Fördelarna var många - 
vagnarna var aerodynamiska 
långt innan det blev ett för-
säljningsargument och lätt-
are tack vare materialvalet. 
De silverfärgade vagnarna 
kom att sticka ut var man 
än såg dem. Silverkulan och 
silvercigarren blev smek-
namnen bland anhängarna, 

medan avundsjuka konkur-
renter som byggde vagnar 
av trä beskrev amerikanska 
Airstream som en plåtburk 
på hjul.

 Fortfarande, 75 år senare, 
bygger fabriken de silver-
färgade vagnarna som blivit 
kända för att vara i det när-
maste outslitliga. I Florida 
fi nns en hyllning som kallas 
”Airstream Ranch” med åtta 
silverglänsande husvagnar 
som är begravda till hälften. 

Det är ett populärt men 
omtvistat monument som är 
ett givet stopp på vägen till 
Disney World. USA:s största 
turistmagasin beskriver det 
hela så här: ”loved by eve-
ryone except its neighbors!”    

Carl-Ingemar Perstad
© CNP AB

Ta med hemmet på hjul i sommar

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!

Det är lätt att skratta åt husvagnsfamiljen i den 
klassiska sketchen från Galenskaparna. 

Men för många svenskar är husvagnen den 
perfekta semesterformen och vi är det husvagn-
sälskande folket nummer ett i Europa. De första 
svenska husvagnarna beskrivs lättast som rullan-
de masonitlådor, men det räckte för att starta en 
folkrörelse. 

På sextiotalet kunde man räkna till närmare sjut-
tio svenska fabriker som tillverkade någon form av 
husvagnar.
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TRÄNINGSMATCHER

Fristads GoIF – Ahlafors IF 
3-1 (1-1)
Mål AIF: Ali El-Rafaei.

Glommen – Nol IK 1-3
Mål NIK: Marcus Hansson, Bojan Ilic,  
Fredrik Johansson.

Älvängens IK – Lödöse/Nygård 
3-0
Mål: Jonathan Malm, Niklas Ahlbom, 
Oscar Gärdeus.

Damer
Vallens IF – Skepplanda BTK 
7-4
Mål SBTK: Emelie Johansson, Lotta 
Hillebjer, Amanda Errind, Josefin 
Claesson.

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Hovås IBK 5-5 
(2-3, 0-2, 3-0)
Mål SIS: Daniel Dahlman 2, Linus 
Warnholtz, Richard Rydell, Pontus 
Jonsson. Matchens kurrar: Daniel 
Dahlman 3, Almir Mehmedagic 2, 
Mathias Larsson 1.

IBF Göteborg – Skår IBK 29-2 
(6-1, 7-1, 16-0)
Mål SIBK: Chritian Hansson 2.

FOTBOLL

INNEBANDY

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 10 par. Medel 
var 108 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Ole J Jensen/Rune Jansson            142
2. Elsa Persson/Rikard Johansson      128
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson             119 
4. Torsten Johansson/Ronny Andersson 116
5. Bo Severinsson/Bent Willumsen    110

BRIDGE

FOTBOLL I ALE

Fre 4 april kl 19.00
Sjövallen
Nödinge – Neutrala

Fre 4 april kl 19.00
Forsvallen
SBTK dam – Holmalund

Lör 5 april kl 12.00
Forsvallen
Skepplanda – Färgelanda

Lör 5 april kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Hålta

BOHUS. Surte IS IBK 
säkrade seriesegern 
i division 4 Göteborg 
redan förra helgen.

Det firade laget med 
att kryssa i sista match-
en hemma mot Hovås.

– Synd att vi inte kun-
de prestera bättre inför 
storpubliken, men jag är 
ändå hur stolt som helst 
över dessa killar, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Tillsammans med sin kol-
lega Johan Wångblad för-
verkligade Engström redan 
i år ett av delmålen, nämli-
gen att föra Surte IS IBK:s 
herrar uppåt i seriesystemet. 
Senast 2017 hoppas klubben 

att A-laget huserar i division 
två.

– Får vi behålla killarna 
och utveckla laget under yt-
terligare en säsong så är jag 
övertygad om att vi kan eta-
blera oss i trean redan nästa 
år, men vi måste spela bätt-
re än idag, erkänner Tobbe 
Engström efter den oavgjor-
da drabbningen med Hovås 
IBK.

Försmädligt
Det såg länge ut att bli en 
försmädlig förlust i avslut-
ningen. Surtes herrar låg 
under med 5-2 när en period 
återstod av matchen och sä-
songen. Då visade hemmala-
get upp sin moral som gjort 
dem till ohotade serieseg-
rare. Med tre fullträffar på 
under sex minuter fixades en 
pinne även denna gång.

– Det är klar med 170 

ögonvittnen på läktaren ska-
pades en inramning som kil-
larna inte har varit vana vid. 
Det kändes säkert lite extra 
att spela idag. När matchen 
dessutom inte gällde något 
blev det tydligen svårt att 
ladda om på riktigt, menar 
Tobbe Engström. 

Daniel Dahlman krönte 
en fin säsong med två mål 
och slutade tvåa i seriens 
poängliga. 43 mål har Dahl-
man signerat. Även Surtes 
Mathias Larsson smög sig 
in på topptio-listan. Med 25 
mål och 24 assist slutade han 
på åttonde plats.

Nästa år väntar således 
derbymatcher mot Ale IBF i 
division tre Göteborg.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Surte IS IBK firade 
seriesegern med poäng

Daniel Dahlman blev inte bara skyttekung i Surte IS IBK. Han slutade också tvåa i seriens totala 
poängliga.

Division 4 Göteborg
Surte IS IBK – Hovås IBK 5-5
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För ett år sedan star-
tades det upp ponnyverk-
samhet hos Kattlebergs 
Ryttarförening. Inriktning-
en var att ridskoleeleverna 
skulle få chans att tävla med 
ponnyerna.

De elever som får åka 
ut och tävla rider i en så 
kallad hoppspecial där de 
hoppar varannan vecka och 
har bomträning varannan. 
Nu åkte tre elever iväg till 
Lysekils Ridklubb och hade 
flera rosetter med sig hem.

Det var ingen enkel bana 

som var uppbyggd. I den 
ena klassen var det åtta 
uteslutna av 23 startande, 
men lektionshästarna häv-
dade sig väl och alla hästar 
hoppade runt banan.

De som åkte och tävlade 
från Kattleberg var Aman-
da Wendt, Åsa Marmqvist 
och Emma Karlsson.

Emma Karlsson och 
Babuschkas Karasotka 
blev tvåa i LC och i LC+ 
femteplacerad,

Åsa Marmqvist med Ruta 
blev femteplacerad i LC+. Kattlebergs Ryttarförening skördade framgångar i Lysekil. 

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

Rosetter till Kattleberg

Lokaltidning
printshop

reklambyrå
webbproduktion
fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning
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Ale Torg

VAR?
ALE GYMNASIUM 

AVSLUTNING

NÄR?
3 MAJ

POJKAR A 18.15
ALE GYMNASIUM 2 APRIL
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ÄLVÄNGEN. Nu på 
söndag startar ÄIK:s 
bingopromenad.

Det är en tradition 
med över 40 år på 
nacken.

– Ett säkert vårtecken, 
konstaterar Leif Dahl-
berg som varit med i 
arrangörskommittén 
sedan starten.

Det är ÄIK:s Friluftssektion 
som står bakom de populära 
bingopromenaderna, som 
sker fyra söndagar i april och 
i oktober varje år.

– Det var Karl-Erik 
”Feskarn” Claesson, Jarl 
Karlsson, Folke Holmås 
och jag som drog igång pro-
menaderna för drygt 40 år 
sedan. Till en början var det 
dock poängpromenad som 
gällde, men det urartade. 
Vissa deltagare hade med sig 
lexikon och andra valde att 
springa hem för att kolla upp 
svaren på frågorna, berättar 
Leif Dahlberg.

Efter några år blev det 
bingobrickor istället och det 
har arrangören hållit fast vid. 
Deltagarna får helt enkelt 
förlita sig på turen.

– Bingo är bra för då kan 
både vuxna och barn vara 

med på lika villkor, säger 
Leif som numera har säll-
skap i sektionen av Ragne 
Dahlberg, Rolf Lerjestedt, 
Kjell-Åke Kjellberg och 
Percy Ottosson.

Gänget samlas en timme 
före utsatt starttid, det vill 
säga klockan nio på morgo-
nen. Två personer ger sig 
ut för att sätta upp bingo-
lapparna, övriga i sällskapet 
brygger kaffe och iordning-
ställer lotteriet.

– Vi snitslar olika rutter 
i samhället varje gång, men 
utgår alltid från klubbhuset 
på Älvevi. Det ska fungera 
att ta sig fram med barnvagn 
och knattarna ska kunna cyk-
la om det är så. Tanken är att 
promenaden ska ta cirka en 
timme, sedan bjuder vi på 
kaffe, saft och bulle till alla 
som varit ute och vandrat, 
berättar Leif.

Oavsett väderlek
Deltagarantalet brukar ligga 
stadigt på 100-120 personer, 
lite grann beroende på hur 
vädret är.

– Någon enstaka gång 
har vi fått ställa in då det har 
varit för mycket snö, i annat 
fall så kör vi oavsett väderlek. 
Regn och blåst hindrar inte 
besökarna.

Vad är hemligheten 
bakom bingopromenader-
nas popularitet?

– Att vi som hälsar dem 
välkomna är så trevliga. 
Skämt åsido så tror jag att 
folk uppskattar den sociala 
gemenskapen, att efter av-
slutad promenad kunna sätta 
sig i klubbhuset, ta en kopp 
kaffe och prata med diverse 
bekanta ansikten. 

Är det bara ortsbor som 
deltar?

– Nej, det kommer del-
tagare från närliggande or-
ter också. Många känner till 
traditionen med våra bing-
opromenader och uppskattar 
dem, avslutar Leif Dahlberg.

JONAS ANDERSSON

Eldsjäl som ser till att traditionen med bingopromenader i Älvängen hålls vid liv. Leif Dahlberg 
laddar för en ny säsong, som inleds nu på söndag i klubbhuset på Älvevi. 

– Tradition som lever vidare i Älvängen

Bingostart ett 
säkert vårtecken
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- Älska handboll

STORT TACK 
till alla spelare, ledare, sponsorer, 

föräldrar och supportrar för ert
fantastiska engagemang i vår förening!

Nu tar de flesta lagen en välförtjänt vila, 
med undantag för diverse cuper som skall 

genomföras, för flera lag blir vilan kortvarig, 
för inom kort drar försäsongsträningen igång.

Håll koll på hemsidan, 
så ni vet när ert lag rullar igång igen,

www.laget.se/alehf

STARRKÄRR. Våren är 
här!

Det blev besökarna till 
Starrkärrs bygdegård 
varse om i söndags.

Utöver allsånger med 
anknytning till den 
underbara årstid som 
nu har infunnit sig, så 
serverades ett varia-
tionsrikt program av 
duktiga gästartister.

Ett 60-tal personer kom till 
Starrkärr för att ta del av 
Skratta & Sjung. För under-
hållningen svarade vissång-
aren KG Malm samt duon 
Daga och Rolf Wallgren. 
Publiken anlände bygdegår-
den upprymda av det sköna 
vårvädret. Sinnesstämningen 
förhöjdes ytterligare då ef-
termiddagens underhållare 
gjorde skäl för entrépengen 
och mer därtill.

KG Malm bjöd på en re-
pertoar innehållande låtar 
av bland andra Allan Ed-
wall och Povel Ramel. Mer 
örongodis blev det när Daga 
& Rolf Wallgren levererade 
klassiska sångnummer som 
”Regniga natt”, ”Den gamla 
grinden” och Alf Robert-
sons ”Hundar och ungar 
och hembryggt äppelvin” för 
att ge några exempel.

Programvärd var i vanlig 
ordning Lennart Thor-
stensson, som intar samma 
roll i Mimers Hus på lördag 
där en ny omgång av Sång & 
Sånt väntar. Då är gästartis-
terna Jan-Olof Andersson, 
Marie Arturén, Reimar 

Westerlind med fl era.
– Ni är hjärtligt välkomna 

dit också, förklarade Lennart 
Thorstensson och önskade 
alla besökare en angenäm 
fortsättning på våren.

JONAS ANDERSSON

KG Malm, en av underhållarna på söndagens Skratta & Sjung.

Daga och Rolf Wallgren spelade välkända melodier som upp-
skattades av publiken i Starrkärrs bygdegård.

Lennart Thorstensson agerade 
programvärd. 

Vårstämning i Starrkärr
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SKEPPLANDA. Årsmötet som hölls i Skepplanda försam-
lingshem den 20 mars 2014 lockade ett 40-tal medlemmar. 
Ordförande Göran Johansson öppnade mötet och hälsade 
alla medlemmar hjärtligt välkomna.

En värdig parentation i form av en tyst minut gjordes för 
de medlemmar som avlidit under året.

Som ordförande för mötet valdes Bo Björklund och till 
sekreterare Kjell Claesson. Verksamhetsberättelsen visade 
på stor aktivitet i föreningen under 2013. Medlemskassör 
Sven-Erik Björklund redogjorde för den ekonomiska berät-
telsen, där det visade sig att föreningen hade ett överskott 
under året. Revisorerna gav mycket beröm till föreningen för 
dess goda ordning gällande fi nanserna samt dess redovisning 
och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ny ordförande valdes vice ordförande Sten Olsson. 
Nyval av styrelseledamot Martin Borghede. Ledamöter 
som omvaldes var Gun-Britt Eliasson, Sven-Erik Johans-
son, Lena Rydén, Erna Johansson, Thore Olsson. Som 
revisorer omvaldes Kent Carlsson och Björn Lidén.  Revi-
sorsuppleant omvaldes Karl-Axel Karlsson. Ledamot i val-
beredningen omvaldes Leif Olofsson.

Medlemsavgiften för år 2015 fastställdes till 100 kr för 
enskild medlem och 150 kronor för familj. Alltså ingen för-

ändring.
Under punkten föreningsinformation re-

dogjorde Göran Johansson för programmet 
våren och sommaren 2014 som inleds med 
Valborgsmässofi rande på Grönköp. Den 18 
maj hålls en vårvandring vid Ljusevatten, 
bland annat Klevsjö loft med Bosse Anders-
son. Den 29 maj är det dags för den sedvanli-
ga gökottan vid Björns kvarn för dem som är 
morgonpigga.  Midsommarfi rande kommer 
att hållas på Grönköp för stora och små. . 
Den 27 juli blir det en friluftsgudstjänst vid 
hembygdsgården.  Sommarens program av-
slutas med Hembygdsdag på Grönköp den 9 
augusti.

Vidare redogjorde Bernt Johansson om 
föreningens satsning på bygdeinventering 
som nu sammanställs och läggs in ett data-
program kallat Bygdeband där alla kan logga 
in över nätet och söka information om gamla 
torp, gårdar, dokument, och mycket annat.

Föreningens hederspris gick i år till Gun-
Britt Karlsson, för hennes insatser i fören-
ingen.

Avgående ordförande Göran Johansson 
avtackades med blommor och höll ett upp-
skattat tal om den fi na gemenskap som han 
upplevt i föreningen och lovade att han skul-
le bli en trogen gäst på torsdagskvällarna när 
hembygdsgården är öppen för alla medlem-
mar.

Mötesordförande Bo Björklund tackades 
för ett väl genomfört möte. Därefter var det 
dags för Lennart Thorstensson att ta vid 
och underhålla med sitt dragspel och sång. 
Dagens tema var gamla dansbanor och då 
särskilt Granvattnet som startade 1930 och 
fanns fram till 60-talet.

Det bjöds på kaffe och smörgåsar, med 
hembakat bröd. Allt smakade så gott och 
det blev en härlig stämning vid borden. När 
lotterierna var avklarade var det många som 
hade blommor och kaffevinster att bära på 
när man bröt upp.

Styrelsen vill tacka alla medlemmarna 
och önskar både gamla och nya medlemmar 
välkomna till det nya verksamhetsåret och 
hoppas på stor uppslutning vid vårens och 
sommarens aktiviteter.

Siv Grahn

HÅLANDA. Ales okrönte country-
drottning Kerstin Dahlberg gör 
sig åter redo för scenen. 

Lördagen den 5 april medver-
kar hon på galan ”Gone too soon” 
i Vara till förmån för Barncancer-
fonden. 

En vecka senare stundar turné 
med världsartisten Barry Steele i 
en hyllningsshow till Roy Orbi-
son. 

Kerstin Dahlberg är hålandabon med 
stjärnglans i bagaget. Hon var en av 
80-talets främsta schlagersångerskor 
och tävlade mot Carola i Melodifesti-
valen. Dock är det countryn som alltid 
legat henne närmast och hon sjunger 
i bandet Country 4U. I höstas släppte 
hon dessutom en solosingel. 

Nu stundar nya utmaningar och för 
tillfället övar hon på inte mindre än 34 
låtar. 

Eftersom hon driver djurpensio-
nat till vardags börjar hundarna vänja 

sig vid hennes ständiga sjungande på 
skogspromenaderna. 

Redan nu på lördag går musikgalan 
”Gone too soon” av stapeln i Vara dit 
hon är inbjuden som hedersgäst och 
kommer att dela scen med banden Van-
dango och ReCover samt kören Flower 
Power Kit. 

– Jag kommer att sjunga låtar av 
bland andra Elvis Presley, Amy Whi-
nehouse, John Denver och Janis 
Joplin – alltså älskade artister som gick 
bort för tidigt. Det roligaste med allt 
detta är att jag i princip aldrig sjungit 
dessa låtar förut. Det innebär helt nya 
utmaningar och är så otroligt inspire-
rande att få testa nya gränser.

”Country queens”
Därefter fortsätter resan i sann 
50-talsanda då hon medverkar i hyll-
ningsshowen ”Roy Orbison Night” 
med Barry Steele från Birmingham i 
England. Han kommer till Sverige för 
en fyradagars exklusiv turné med det 
svenska bandet California Blue’s. 

Kerstin Dahlberg öppnar med 
en countrytimma tillsammans 
med göteborgssångerskan Linda 
Thorinson och dessutom kom-
mer hon att sjunga en duett med 
världsartisten. 

Showen inleds i High Chap-
arral den 10 april och fortsätter 
sedan till Borås, Gustav Adolfkyr-
kan, den 11 april för att sedan be-
söka Fjärås bygdegård den 12 april 
och avslutas i Göteborg, Annedal-
skyrkan den 13 april.  

– Jag har ju sjungit mina favo-

ritcountrylåtar på festivaler i många år, 
men nu är jag utanför min bekvämlig-
hetszon och repar in helt nytt material 
vilket är nästan löjligt roligt, säger Ales 
egen countrydrottning. 

JOHANNA ROOS

Countrydrottning. Hålandabon Kerstin 
Dahlberg utmanar sig själv i nya musik-
stilar och är nu aktuell med två föreställ-
ningar: Musikgalan ”Gone too soon” i Vara 
till förmån för Barncancerfonden och en 
hyllningshow till Roy Orbison, ”Roy Orbi-
son Night”.
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Redo för rock ’n roll

Årsmöte i Skepplanda
Hembygdsförening

Sten Olsson, Göran Johansson och Bo Björklund i samband med 
årsmötet i Skepplanda Hembygdsförening.

Onsdag 2 april kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 6 april kl 18.00
Onsdag 9 april kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 13 april kl 18.00
Onsdag 16 april kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Ale Folketshusförening

Tisdagen 8 april kl 18.00
Älvängens Folketshus

Alla medlemmar hälsas  
välkomna /styrelsen!

OONNSDAG 30 APRIL KKL 19-01
ALE GYMMN

– Kerstin Dahlberg står på scen i vår

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Upplys reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.Bilsemester med

Minisemester på Mols
4 dagar i Danmark
 
Hotel Fuglsøcentret 
Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand och 
ett av de finaste naturområdena 
som Danmark har att erbjuda – 
särskilt om du promenerar längs de 
märkta vandringstigar och skogs-
vägar. Förutom den storslående 
naturen bjuder Djursland även på 
många sevärdheter och nöjen – 
t.ex. Djurs Sommerland, Ebeltoft 
med idylliska gator mellan de 
låga korsvirkeshusen i den gamla 
stadsdelen, Ree Park (Zoo) och 
djurparken Kolind. 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

RES ENSAM UTAN TILLÄGG!
Gäller också för 1 person i eget rum. 
inkl. 1 barn 0-5 år gratis i resesäng.

-

badmintonbanor m.m.
 

Ankomst: Valfri 14/4-18/12 2014. Hotel Fuglsøcentret 

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

999:-
1.799:-
2.099:-

Sommar i Tyrolen
8 dagar i Mandarfen Pitztal, Österrike
 Hotel Piz ★★★

I det sydvästra Tyrolen ligger den 
vackra dalen Pitztal mellan gigan-
tiska bergstoppar som tronar på 
varsin sida av dalen längs hela 
dess snirkliga väg mot Tyrolens 
högsta berg Wildspitze. Här bor du 
i naturens imponerande omgivnin-
gar, eftersom det familjeägda 
hotellet ligger 1700 m.ö.h. i 
lilla Mandarfen, med en fantas-
tisk utsikt mot syd och Pitztaler 
Gletscher, vid sidan av stationen 
för Rifflsee-bergbanan, där du kan 
åka upp till panoramautsikterna 
på toppen av de österrikiska alp-
erna. 

Ankomst: Lördagar 28/6-23/8 2014.
OBS: Kuravgift 2 EUR per person/dygn. 

Pris per person i familjerum 

3.749:-
Pris utan reskod 4.049:-

  Pitztal Freizeitpass – upp-
levelsepass med fri tillgång 
till bl.a. barnaktiviteter, 
guidade vandringsturer, 
lokal busstransport m.m.

Swarovski Kristallwelten 

2 barn 0-10 år gratis 
2 barn 11-13 ½ priset 

Max. 2 extrasängar totalt.  

Vinsemester i 
Rüdesheim
6 dagar i Sydtyskland

★★★

Det finns otaliga historier om 
folk som har funnit sitt livs kärlek 
i den romantiska, sydtyska vinbyn 
Rüdesheim vid Rhens blåa flod-
bank. Och lika många återvänder 
till byn som går under titeln “det 
festligaste hörnet av Tyskland”. 
Mittpunkten är den kullerstens-
belagda gränden Drosselgasse, 
där musik och glad stämning 
strömmar ut från värdshus efter 
värdshus mellan korsvirkeshusen. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 7/12 
2014. 
  

 R
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Pris per person i dubbelrum

rundvisning i vinkällaren 
Drosselkellerei

2.399:-
Pristillägg: 

Extranatt m.
frukostbuffe

Endast 499:-

Nordtyska 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch

★★★

Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor du per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Hotel C ristinen of 

1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-8 år 189:-.

1 barn 9-14 år ½ priset
Max. 1 extrasäng per rum.

T.o.m. 30/4 endast 1.299:-.

949:-
1.749:-

Herrgårdssemester
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård ★★★★

När du kommer körande genom allén upp till Ronnums Herrgård, möter du synen av en ståtlig 
herrgård byggd på 1700-talet, belägen i en härlig gårdsmiljö och en vacker herrgårdspark. 
En semester på denna 4-stjärniga herrgård är svensk tradition och nostalgi i kombination 
med stråk av modern lyx och välbehag. Herrgården ligger naturskönt vid Vänerns södra spets 
mellan Trollhättan (13 km) och Vänersborg (5 km), och här har du en perfekt utgångspunkt 
för en herrgårdssemester med direkt närhet till Sveriges största insjö och samtidigt nära till 
havet i Bohuslän. Efter de goda middagarna på hotellet kan du koppla av i salongerna med 
vackra tapeter, antika möbler och enorma ljuskronor. Prova på utomhusbubbelbadet som 
är uppvärmd året om, ta en härlig promenad i herrgårdsparken.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Ankomst: Fredag t.o.m. 13/6 och i 
perioden 15/8-19/12, måndag-onsdag 
16/6-13/8, samt valfri 17-19/4, 29-30/5, 
6-7/6, 10-17/10 och 24-31/10 2014. 

Ronnums Herrgård

10 års resglädje

1 april! Vi ser fram emot att sända ännu fler läsare på semester till 

 

 

Visste du att 

Happydays är…

Grundlagd år 2004

40 medarbetare

Ett kvalitetskoncept: 

Bilsemester med lite 

extra i paketet

Tacksam för att 96 % säger 

att de har haft en bra 

   semester med Happydays

En ambition om att alltid 

göra det …lite bättre!

 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 18/12 2014. 
 

Alekuriren  

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 vuxna.
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SKEPPLANDA. Årsmötet som hölls i Skepplanda försam-
lingshem den 20 mars 2014 lockade ett 40-tal medlemmar. 
Ordförande Göran Johansson öppnade mötet och hälsade 
alla medlemmar hjärtligt välkomna.

En värdig parentation i form av en tyst minut gjordes för 
de medlemmar som avlidit under året.

Som ordförande för mötet valdes Bo Björklund och till 
sekreterare Kjell Claesson. Verksamhetsberättelsen visade 
på stor aktivitet i föreningen under 2013. Medlemskassör 
Sven-Erik Björklund redogjorde för den ekonomiska berät-
telsen, där det visade sig att föreningen hade ett överskott 
under året. Revisorerna gav mycket beröm till föreningen för 
dess goda ordning gällande fi nanserna samt dess redovisning 
och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ny ordförande valdes vice ordförande Sten Olsson. 
Nyval av styrelseledamot Martin Borghede. Ledamöter 
som omvaldes var Gun-Britt Eliasson, Sven-Erik Johans-
son, Lena Rydén, Erna Johansson, Thore Olsson. Som 
revisorer omvaldes Kent Carlsson och Björn Lidén.  Revi-
sorsuppleant omvaldes Karl-Axel Karlsson. Ledamot i val-
beredningen omvaldes Leif Olofsson.

Medlemsavgiften för år 2015 fastställdes till 100 kr för 
enskild medlem och 150 kronor för familj. Alltså ingen för-

ändring.
Under punkten föreningsinformation re-

dogjorde Göran Johansson för programmet 
våren och sommaren 2014 som inleds med 
Valborgsmässofi rande på Grönköp. Den 18 
maj hålls en vårvandring vid Ljusevatten, 
bland annat Klevsjö loft med Bosse Anders-
son. Den 29 maj är det dags för den sedvanli-
ga gökottan vid Björns kvarn för dem som är 
morgonpigga.  Midsommarfi rande kommer 
att hållas på Grönköp för stora och små. . 
Den 27 juli blir det en friluftsgudstjänst vid 
hembygdsgården.  Sommarens program av-
slutas med Hembygdsdag på Grönköp den 9 
augusti.

Vidare redogjorde Bernt Johansson om 
föreningens satsning på bygdeinventering 
som nu sammanställs och läggs in ett data-
program kallat Bygdeband där alla kan logga 
in över nätet och söka information om gamla 
torp, gårdar, dokument, och mycket annat.

Föreningens hederspris gick i år till Gun-
Britt Karlsson, för hennes insatser i fören-
ingen.

Avgående ordförande Göran Johansson 
avtackades med blommor och höll ett upp-
skattat tal om den fi na gemenskap som han 
upplevt i föreningen och lovade att han skul-
le bli en trogen gäst på torsdagskvällarna när 
hembygdsgården är öppen för alla medlem-
mar.

Mötesordförande Bo Björklund tackades 
för ett väl genomfört möte. Därefter var det 
dags för Lennart Thorstensson att ta vid 
och underhålla med sitt dragspel och sång. 
Dagens tema var gamla dansbanor och då 
särskilt Granvattnet som startade 1930 och 
fanns fram till 60-talet.

Det bjöds på kaffe och smörgåsar, med 
hembakat bröd. Allt smakade så gott och 
det blev en härlig stämning vid borden. När 
lotterierna var avklarade var det många som 
hade blommor och kaffevinster att bära på 
när man bröt upp.

Styrelsen vill tacka alla medlemmarna 
och önskar både gamla och nya medlemmar 
välkomna till det nya verksamhetsåret och 
hoppas på stor uppslutning vid vårens och 
sommarens aktiviteter.

Siv Grahn

HÅLANDA. Ales okrönte country-
drottning Kerstin Dahlberg gör 
sig åter redo för scenen. 

Lördagen den 5 april medver-
kar hon på galan ”Gone too soon” 
i Vara till förmån för Barncancer-
fonden. 

En vecka senare stundar turné 
med världsartisten Barry Steele i 
en hyllningsshow till Roy Orbi-
son. 

Kerstin Dahlberg är hålandabon med 
stjärnglans i bagaget. Hon var en av 
80-talets främsta schlagersångerskor 
och tävlade mot Carola i Melodifesti-
valen. Dock är det countryn som alltid 
legat henne närmast och hon sjunger 
i bandet Country 4U. I höstas släppte 
hon dessutom en solosingel. 

Nu stundar nya utmaningar och för 
tillfället övar hon på inte mindre än 34 
låtar. 

Eftersom hon driver djurpensio-
nat till vardags börjar hundarna vänja 

sig vid hennes ständiga sjungande på 
skogspromenaderna. 

Redan nu på lördag går musikgalan 
”Gone too soon” av stapeln i Vara dit 
hon är inbjuden som hedersgäst och 
kommer att dela scen med banden Van-
dango och ReCover samt kören Flower 
Power Kit. 

– Jag kommer att sjunga låtar av 
bland andra Elvis Presley, Amy Whi-
nehouse, John Denver och Janis 
Joplin – alltså älskade artister som gick 
bort för tidigt. Det roligaste med allt 
detta är att jag i princip aldrig sjungit 
dessa låtar förut. Det innebär helt nya 
utmaningar och är så otroligt inspire-
rande att få testa nya gränser.

”Country queens”
Därefter fortsätter resan i sann 
50-talsanda då hon medverkar i hyll-
ningsshowen ”Roy Orbison Night” 
med Barry Steele från Birmingham i 
England. Han kommer till Sverige för 
en fyradagars exklusiv turné med det 
svenska bandet California Blue’s. 

Kerstin Dahlberg öppnar med 
en countrytimma tillsammans 
med göteborgssångerskan Linda 
Thorinson och dessutom kom-
mer hon att sjunga en duett med 
världsartisten. 

Showen inleds i High Chap-
arral den 10 april och fortsätter 
sedan till Borås, Gustav Adolfkyr-
kan, den 11 april för att sedan be-
söka Fjärås bygdegård den 12 april 
och avslutas i Göteborg, Annedal-
skyrkan den 13 april.  

– Jag har ju sjungit mina favo-

ritcountrylåtar på festivaler i många år, 
men nu är jag utanför min bekvämlig-
hetszon och repar in helt nytt material 
vilket är nästan löjligt roligt, säger Ales 
egen countrydrottning. 

JOHANNA ROOS

Countrydrottning. Hålandabon Kerstin 
Dahlberg utmanar sig själv i nya musik-
stilar och är nu aktuell med två föreställ-
ningar: Musikgalan ”Gone too soon” i Vara 
till förmån för Barncancerfonden och en 
hyllningshow till Roy Orbison, ”Roy Orbi-
son Night”.
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Redo för rock ’n roll

Årsmöte i Skepplanda
Hembygdsförening

Sten Olsson, Göran Johansson och Bo Björklund i samband med 
årsmötet i Skepplanda Hembygdsförening.

Onsdag 2 april kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 6 april kl 18.00
Onsdag 9 april kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 13 april kl 18.00
Onsdag 16 april kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Ale Folketshusförening

Tisdagen 8 april kl 18.00
Älvängens Folketshus

Alla medlemmar hälsas  
välkomna /styrelsen!

OONNSDAG 30 APRIL KKL 19-01
ALE GYMMN

– Kerstin Dahlberg står på scen i vår

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Upplys reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.Bilsemester med

Minisemester på Mols
4 dagar i Danmark
 
Hotel Fuglsøcentret 
Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand och 
ett av de finaste naturområdena 
som Danmark har att erbjuda – 
särskilt om du promenerar längs de 
märkta vandringstigar och skogs-
vägar. Förutom den storslående 
naturen bjuder Djursland även på 
många sevärdheter och nöjen – 
t.ex. Djurs Sommerland, Ebeltoft 
med idylliska gator mellan de 
låga korsvirkeshusen i den gamla 
stadsdelen, Ree Park (Zoo) och 
djurparken Kolind. 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

RES ENSAM UTAN TILLÄGG!
Gäller också för 1 person i eget rum. 
inkl. 1 barn 0-5 år gratis i resesäng.

-

badmintonbanor m.m.
 

Ankomst: Valfri 14/4-18/12 2014. Hotel Fuglsøcentret 

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

999:-
1.799:-
2.099:-

Sommar i Tyrolen
8 dagar i Mandarfen Pitztal, Österrike
 Hotel Piz ★★★

I det sydvästra Tyrolen ligger den 
vackra dalen Pitztal mellan gigan-
tiska bergstoppar som tronar på 
varsin sida av dalen längs hela 
dess snirkliga väg mot Tyrolens 
högsta berg Wildspitze. Här bor du 
i naturens imponerande omgivnin-
gar, eftersom det familjeägda 
hotellet ligger 1700 m.ö.h. i 
lilla Mandarfen, med en fantas-
tisk utsikt mot syd och Pitztaler 
Gletscher, vid sidan av stationen 
för Rifflsee-bergbanan, där du kan 
åka upp till panoramautsikterna 
på toppen av de österrikiska alp-
erna. 

Ankomst: Lördagar 28/6-23/8 2014.
OBS: Kuravgift 2 EUR per person/dygn. 

Pris per person i familjerum 

3.749:-
Pris utan reskod 4.049:-

  Pitztal Freizeitpass – upp-
levelsepass med fri tillgång 
till bl.a. barnaktiviteter, 
guidade vandringsturer, 
lokal busstransport m.m.

Swarovski Kristallwelten 

2 barn 0-10 år gratis 
2 barn 11-13 ½ priset 

Max. 2 extrasängar totalt.  

Vinsemester i 
Rüdesheim
6 dagar i Sydtyskland

★★★

Det finns otaliga historier om 
folk som har funnit sitt livs kärlek 
i den romantiska, sydtyska vinbyn 
Rüdesheim vid Rhens blåa flod-
bank. Och lika många återvänder 
till byn som går under titeln “det 
festligaste hörnet av Tyskland”. 
Mittpunkten är den kullerstens-
belagda gränden Drosselgasse, 
där musik och glad stämning 
strömmar ut från värdshus efter 
värdshus mellan korsvirkeshusen. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 7/12 
2014. 
  

 R
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Pris per person i dubbelrum

rundvisning i vinkällaren 
Drosselkellerei

2.399:-
Pristillägg: 

Extranatt m.
frukostbuffe

Endast 499:-

Nordtyska 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch

★★★

Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor du per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Hotel C ristinen of 

1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-8 år 189:-.

1 barn 9-14 år ½ priset
Max. 1 extrasäng per rum.

T.o.m. 30/4 endast 1.299:-.

949:-
1.749:-

Herrgårdssemester
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård ★★★★

När du kommer körande genom allén upp till Ronnums Herrgård, möter du synen av en ståtlig 
herrgård byggd på 1700-talet, belägen i en härlig gårdsmiljö och en vacker herrgårdspark. 
En semester på denna 4-stjärniga herrgård är svensk tradition och nostalgi i kombination 
med stråk av modern lyx och välbehag. Herrgården ligger naturskönt vid Vänerns södra spets 
mellan Trollhättan (13 km) och Vänersborg (5 km), och här har du en perfekt utgångspunkt 
för en herrgårdssemester med direkt närhet till Sveriges största insjö och samtidigt nära till 
havet i Bohuslän. Efter de goda middagarna på hotellet kan du koppla av i salongerna med 
vackra tapeter, antika möbler och enorma ljuskronor. Prova på utomhusbubbelbadet som 
är uppvärmd året om, ta en härlig promenad i herrgårdsparken.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Ankomst: Fredag t.o.m. 13/6 och i 
perioden 15/8-19/12, måndag-onsdag 
16/6-13/8, samt valfri 17-19/4, 29-30/5, 
6-7/6, 10-17/10 och 24-31/10 2014. 

Ronnums Herrgård

10 års resglädje

1 april! Vi ser fram emot att sända ännu fler läsare på semester till 

 

 

Visste du att 

Happydays är…

Grundlagd år 2004

40 medarbetare

Ett kvalitetskoncept: 

Bilsemester med lite 

extra i paketet

Tacksam för att 96 % säger 

att de har haft en bra 

   semester med Happydays

En ambition om att alltid 

göra det …lite bättre!

 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 18/12 2014. 
 

Alekuriren  

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 vuxna.
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Olof Klingvall, press-
sekreterare, Svenska 
Kraftnät kallar min 

argumentation för svepande 
och felaktig när det gäller 
en likströmsledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen.

De som var på informa-
tionsmötet i Alafors den 5 
februari och lyssnade till 
alla oroliga och förtvivla-
de människors frågor om 
hälsoriskerna med den 
planerade ledningen, ler 
nog lite snett när Svenska 
Kraftnäts informatör i sin 
insändare förebrår mig 
för att skapa oro genom 
att ifrågasätta just denna 
luftledning. Det är givetvis 
helt befängt att jag skulle 
skapa oro genom att hänvisa 
till en teknisk lösning som 
alstrar mindre kraftiga 
magnetfält och dessutom 
inte lägger en död hand 
över stora områden där 
människor vill fortsätta bo 
och vistas. Är det någon som 
sprider oro är det förstås 
Svenska Kraftnät själva som 
genom sitt förslag att dra en 
400 kV växelströmsledning 
tvärs genom såväl bebyggda 
områden som genom viktiga 
natur- och rekreationsom-
råden. 

För att försöka förringa 
mina argument och frågor 
så skriver Klingvall: 

”Den största missuppfatt-
ningen är att en markförlagd 

likströmsledning på sträckan 
överhuvudtaget skulle vara ett 
alternativ.” 

Ovanstående påståen-
de är ett maktspråk som 
måste ifrågasättas. Att tala 
om ”missuppfattning” när 
jag hänvisar till etablerad 
teknik som använts såväl 
globalt som i Sverige sedan 
1950-talet är inte ett accep-
tabelt sätt att bemöta mina 
synpunkter. Dessutom är det 
ju inte mina egna fundering-
ar, jag hänvisar till fackfolks 
uttalande inom området. 
Menar Svenska Kraftnät att 
dessa forskare, exempelvis 
Jonny Hylander som är do-
cent i elkraft vid Chalmers 
Tekniska Högskola, också 
lider av missuppfattningen 
att det fi nns andra tekniska 
lösningar än den som Svens-
ka Kraftnät förordar?

”Elen produceras och kon-
sumeras närmast uteslutande 
som växelström.” 

Ytterligare en taktik som 
Klingvall använder för att 
försöka framställa mig som 
okunnig. Jag vet hur man 
tillverkar elektricitet och 
hur man använder den. Jag 
talar om det minst farliga 
och mest energisnåla sättet 
att transportera elektricitet. 
Låt oss skilja ”produktion 
och konsumtion” från hur 
vi väljer att leda strömmen 
innan vi transformerar om 
den för olika ändamål.  

Klingvall avfärdar de 
exempel som jag nämner 
och påstår:

”I fallet med ledningen 
Skogssäter-Stenkullen behövs 
Växelströmsledningen för 
att skapa ett maskat nät av 
ledningar där elen kan ta 
alternativa vägar vid en 
störning.”

Det är ju märkligt att 
Svenska Kraftnät inte kan 
integrera en likströmslänk 
i Västra Götaland när det 
fungerar med likström 
mellan Hurva i Skåne och 
Barkeryd i Småland. I Skåne 
och Småland var Svenska 
Kraftnäts egna motivering:

”Huvudsyftet är att öka 
kapaciteten och stärka drift-
säkerheten i det nationella 
kraftnätet, men också att öka 
kapaciteten för överföringen 
av ström mellan Norge och 
Sverige.”

Varför skulle inte samma 
teknik fungera här? Varför 
påstår Klingvall i stället:

”Ett starkare nät i Västra 
Götaland ger en tryggare 
elleverans till såväl stora som 
mindre orter. En likströmsled-
ning på sträckan bidrar inte 
till driftsäkerheten på samma 
sätt.”

Klingvall försöker få 
det att framstå som om 
jag förespråkar ett svagare 
och mindre driftsäkert nät. 
Jag undrar vilka ”… stora 
som mindre orter…” det är 

som skulle få en tryggare 
leverans med ett växel-
strömsalternativ? Eftersom 
ledningen inte grenar sig 
på hela sträckan så når den 
bara orterna Skogssäter och 
Stenkullen. 

Klingvall lyckas inte på 
ett trovärdigt sätt tydliggöra 
varför ett likströmsalternativ 
inte skulle fungera i Västra 
Götaland.

Jag skulle önska att 
Svenska Kraftnät konsulte-
rade:

Göran Sidén univer-
sitetslektor, elkraftteknik 
Högskolan Halmstad och 

Jonny Hylander profes-
sor, förnybar energi, Hög-
skolan Halmstad och

ABBs experter på HVDC 
(högspänd likströmsöverfö-
ring) och

Harry Frank civilingen-
jör, VD och forskningschef 
för ABB Corporate Rese-
arch, medlem av Kungliga 
Vetenskapsakademien samt 
Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien.

Kan Olof Klingvall förmå 
ovanstående expertgrupp 
att uttala, att en likströms-
ledning inte på ett tillfreds-
ställande sätt kan integreras 
i elnätet mellan Skogssäter 
och Stenkullen, då skulle jag 
känna mig överbevisad.

Bruno Nordenborg
Ordförande 

Alefj älls Naturskyddsförening

Replik på Olof Klingvalls insändare ”Klargörande om
missuppfattning om möjlig teknik”  i Alekuriren vecka 11:

Vem har missuppfattat vad?
Om detta kunde vi 

läsa om i GP 29/3. 
Platsen för detta 

höghus samt ytterligare 
byggnationer ska uppföras 
på Älvängens gamla busster-
minal. Anledningen till detta 
är att det fi nns ”begränsade 
ytor att bygga på i centrala 
lägen”. Det är jag medveten 
om, men då kanske man 
måste bygga utanför Älväng-
ens ”city”. För vem bygger 
man detta 10-våningshög-
hus? För våra unga? Tror 
inte det. Detta planerade 
höghus kommer med stor 
sannolikhet att ha hyror 
eller insatser som gör det 
omöjligt för våra unga att 
bosätta sig där. Förmodligen 
för de fl esta av de 3 000 
personer som står i bostads-
kö i Ale, enligt uppgift från 
Tyrone Hansson.

Självklart måste det 
byggas bostäder, vilket det 
faktiskt görs i fl era olika 
delar i Älvängen och det är 
bra. Förhoppningsvis byggs 

det i hela Ale kommun.
Att därför bygga ett 

höghus i Älvängen, som 
kommer att förändra bilden 
och vyn av vårt trivsamma 
centrum, vore både tråkigt 
och dumt. 

Man kan inte låta bli att 
fundera på hur många av er 
som är ordinarie i Samhälls-
byggnadsnämnden som bor 
i Älvängen och blir berörda 
av ett sådant här beslut? Det 
är min bestämda uppfatt-
ning att det har en betydelse 
i frågan. Jag tror inte att nå-
gon av er vill ha ett höghus 
framför, eller i närheten av 
där ni själva bor.

Min förhoppning är att 
ni lyssnar på oss i Älvängen. 
När beslut fattas i frågan, 
tag då hänsyn till redan 
befi ntliga hyresgäster som 
bor i närområdet och villaä-
gare som valt att bo här, där 
kanske ett av skälen är den 
vackra utsikten.

Catrin Vanneryr

”Högt hus höjs 
en våning till”

Läste med förvåning 
artikeln ”Lärarna- 
nyckeln till den nya 

skolan i Ale” i Alekuriren.
I artikeln sägs det fi nnas 

en stark politisk enighet 
kring att ”lärarnas engage-
mang och förtroende ska 
lägga grunden för en bättre 
skola i Ale”.

Jag vill påstå att lärarnas 
brister i såväl pedagogik 
och kunskaper har satt oss i 
den situation vi befi nner oss 
idag. Lärare är lärare inte 
vetenskapsmän, forskare 
eller verksamhetsutvecklare. 

Under två decennier har 
den svenska skolan förfallit 
till en absolut bottenpo-
sition internationellt och 
bland de sämsta av de sämsta 
är Ales skolor. Jag menar att 
orsaken till detta är bristan-
de kompetens och enga-
gemang hos lärarna, dålig 
politisk styrning och urdålig 
förankring i vetenskap.

Att då från politiskt håll 
”lämna över” ansvaret för 
den framtida skolans ut-
veckling i Ale till lärarna är 
uppseendeväckande.

Ett exempel är mate-
matikundervisningen som 
sedan 1990 baseras på en 
enda persons tyckande (ing-
et vetenskapligt stöd alls), 
läraren Birgitta Rockström. 
Under 20 år har svenska 
elevers mattekunskaper fallit 
från topp till botten! Vi kan 
inte experimentera med pe-
dagogiken inom skolan, den 
måste bygga på vetenskap. 
Sunda förnuftet säger att 

om något inte fungerar så 
går man tillbaka till det som 
senast fungerade, man vida-
reutvecklar inte något dåligt 
till något ännu sämre!

Vi föräldrar som fått 
mattekunskaper på det tra-
ditionella sättet (som stora 
delar av världen använder) 
ser ut som frågetecken 
inför barnens studiemate-
rial och undervisning idag. 
Matematik har gjorts till en 
kvasipedagogisk abstraktion, 
i många stycken obegriplig. 
Med denna värdelösa metod 
har vi också berövats vår 
möjlighet att hjälpa våra 
barn. Den vertikala uppställ-
ningen som använts sedan 
Pythagoras via Einstein tills 
för 20 år sedan degraderades 
till dum och olämplig. Man 
häpnar!

Inte sjutton skulle vi gå 
till ”Kalle på torp” med en 
fraktur bara för att han säger 
att han kan operera den. Nej 
självfallet vill vi ha en orto-
ped som utifrån vetenskap-
ligt stöd behandlar oss. 

Skall vi göra samma miss-
tag en gång till att förlita oss 
på lärarnas bedömning eller 
skall vi bygga framtidens 
pedagogik på vetenskap? 
Här i vår kommun kan vi 
inte konstatera annat än att 
lärarna inte varit speciellt 
framgångsrika i sitt peda-
gogiska arbete på mycket 
länge. Att experimentera 
med ytterligare en kull elev-
er verkar helt absurt!

Sven Nicolaisen

Politiker och 
lärare en farlig 
kombination!

Torsdagen den 27 
mars avhöll Folkpar-
tiet liberalerna Ale 

sitt Årsmöte i samlingssalen 
på Backavik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföranden 
Daniel Höglund, biträdd 
av Tore Berghamn och 
årsmötessekreteraren Eva 
Lans Samuelsson.                                                                                        

Styrelsen för 2014:  Ord-
förande Lasse Carlbom, 
vice ordförande Madeleine 
Olofsson, sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Klas 
Nordh och Stefan Ekwing. 
Eva Lans Samuelsson hade 
avböjt omval.

Till revisorer valdes Jan 
Samuelsson och Daniel 
Höglund. Valberedningen 
består av Jan Samuelsson 
och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Liberala 
kvinnor: Joanna Wolodar- ska Nord,  Kommunalpo-

litiska rådet: Rose-Marie 
Fihn,  Liberala seniorer: 
Tore Berghamn och Gröna 
liberaler: Lasse Carlbom.

Till kommunfullmäk-
tigelistan nominerades 
bland andra: 1. Rose-Marie 
Fihn, 2. Klas Nordh, 3. 
Lasse Carlbom, 4. Joanna 
Wolodarska Nord, 5. Stefan 
Ekwing, 6. Hanna Wolo-
darska.

Efter årsmötesförhand-
lingarna serverades exotiska 
fat med både kött och frukt, 
potatisgratäng, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 
Samuelssons hembakade 
semlor. 

Vid kaffet informerade 
riksdagsledamoten Anita 
Brodén, Sollebrunn, om 
senaste nytt från Riksdagen, 
Ukraina och det kommande 
EP-valet. Ombudsman Ul-

rik Hammar, Trollhättan, 
informerade om höstens val. 
De avtackades med tulpaner.

En mycket trevlig kväll 
avslutades med att Eva Lans 
Samuelsson, Lasse Carlbom, 
Madeleine Olofsson, Klas 
Nordh och undertecknad 
uppvaktades med påskliljor 
i kruka. 

Rose-Marie Fihn 

LiberALErnas Års- och Nomineringsmöte

Stefan Ekwing, Lasse Carlbom, Joanna Wolodarska Nord, Klas Nordh, Rose-Marie Fihn och Hanna 
Wolodarska.
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Sms:a DJUR till 72120 
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Olof Klingvall, press-
sekreterare, Svenska 
Kraftnät kallar min 

argumentation för svepande 
och felaktig när det gäller 
en likströmsledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen.

De som var på informa-
tionsmötet i Alafors den 5 
februari och lyssnade till 
alla oroliga och förtvivla-
de människors frågor om 
hälsoriskerna med den 
planerade ledningen, ler 
nog lite snett när Svenska 
Kraftnäts informatör i sin 
insändare förebrår mig 
för att skapa oro genom 
att ifrågasätta just denna 
luftledning. Det är givetvis 
helt befängt att jag skulle 
skapa oro genom att hänvisa 
till en teknisk lösning som 
alstrar mindre kraftiga 
magnetfält och dessutom 
inte lägger en död hand 
över stora områden där 
människor vill fortsätta bo 
och vistas. Är det någon som 
sprider oro är det förstås 
Svenska Kraftnät själva som 
genom sitt förslag att dra en 
400 kV växelströmsledning 
tvärs genom såväl bebyggda 
områden som genom viktiga 
natur- och rekreationsom-
råden. 

För att försöka förringa 
mina argument och frågor 
så skriver Klingvall: 

”Den största missuppfatt-
ningen är att en markförlagd 

likströmsledning på sträckan 
överhuvudtaget skulle vara ett 
alternativ.” 

Ovanstående påståen-
de är ett maktspråk som 
måste ifrågasättas. Att tala 
om ”missuppfattning” när 
jag hänvisar till etablerad 
teknik som använts såväl 
globalt som i Sverige sedan 
1950-talet är inte ett accep-
tabelt sätt att bemöta mina 
synpunkter. Dessutom är det 
ju inte mina egna fundering-
ar, jag hänvisar till fackfolks 
uttalande inom området. 
Menar Svenska Kraftnät att 
dessa forskare, exempelvis 
Jonny Hylander som är do-
cent i elkraft vid Chalmers 
Tekniska Högskola, också 
lider av missuppfattningen 
att det fi nns andra tekniska 
lösningar än den som Svens-
ka Kraftnät förordar?

”Elen produceras och kon-
sumeras närmast uteslutande 
som växelström.” 

Ytterligare en taktik som 
Klingvall använder för att 
försöka framställa mig som 
okunnig. Jag vet hur man 
tillverkar elektricitet och 
hur man använder den. Jag 
talar om det minst farliga 
och mest energisnåla sättet 
att transportera elektricitet. 
Låt oss skilja ”produktion 
och konsumtion” från hur 
vi väljer att leda strömmen 
innan vi transformerar om 
den för olika ändamål.  

Klingvall avfärdar de 
exempel som jag nämner 
och påstår:

”I fallet med ledningen 
Skogssäter-Stenkullen behövs 
Växelströmsledningen för 
att skapa ett maskat nät av 
ledningar där elen kan ta 
alternativa vägar vid en 
störning.”

Det är ju märkligt att 
Svenska Kraftnät inte kan 
integrera en likströmslänk 
i Västra Götaland när det 
fungerar med likström 
mellan Hurva i Skåne och 
Barkeryd i Småland. I Skåne 
och Småland var Svenska 
Kraftnäts egna motivering:

”Huvudsyftet är att öka 
kapaciteten och stärka drift-
säkerheten i det nationella 
kraftnätet, men också att öka 
kapaciteten för överföringen 
av ström mellan Norge och 
Sverige.”

Varför skulle inte samma 
teknik fungera här? Varför 
påstår Klingvall i stället:

”Ett starkare nät i Västra 
Götaland ger en tryggare 
elleverans till såväl stora som 
mindre orter. En likströmsled-
ning på sträckan bidrar inte 
till driftsäkerheten på samma 
sätt.”

Klingvall försöker få 
det att framstå som om 
jag förespråkar ett svagare 
och mindre driftsäkert nät. 
Jag undrar vilka ”… stora 
som mindre orter…” det är 

som skulle få en tryggare 
leverans med ett växel-
strömsalternativ? Eftersom 
ledningen inte grenar sig 
på hela sträckan så når den 
bara orterna Skogssäter och 
Stenkullen. 

Klingvall lyckas inte på 
ett trovärdigt sätt tydliggöra 
varför ett likströmsalternativ 
inte skulle fungera i Västra 
Götaland.

Jag skulle önska att 
Svenska Kraftnät konsulte-
rade:

Göran Sidén univer-
sitetslektor, elkraftteknik 
Högskolan Halmstad och 

Jonny Hylander profes-
sor, förnybar energi, Hög-
skolan Halmstad och

ABBs experter på HVDC 
(högspänd likströmsöverfö-
ring) och

Harry Frank civilingen-
jör, VD och forskningschef 
för ABB Corporate Rese-
arch, medlem av Kungliga 
Vetenskapsakademien samt 
Kungliga Ingenjörsveten-
skapsakademien.

Kan Olof Klingvall förmå 
ovanstående expertgrupp 
att uttala, att en likströms-
ledning inte på ett tillfreds-
ställande sätt kan integreras 
i elnätet mellan Skogssäter 
och Stenkullen, då skulle jag 
känna mig överbevisad.

Bruno Nordenborg
Ordförande 

Alefj älls Naturskyddsförening

Replik på Olof Klingvalls insändare ”Klargörande om
missuppfattning om möjlig teknik”  i Alekuriren vecka 11:

Vem har missuppfattat vad?
Om detta kunde vi 

läsa om i GP 29/3. 
Platsen för detta 

höghus samt ytterligare 
byggnationer ska uppföras 
på Älvängens gamla busster-
minal. Anledningen till detta 
är att det fi nns ”begränsade 
ytor att bygga på i centrala 
lägen”. Det är jag medveten 
om, men då kanske man 
måste bygga utanför Älväng-
ens ”city”. För vem bygger 
man detta 10-våningshög-
hus? För våra unga? Tror 
inte det. Detta planerade 
höghus kommer med stor 
sannolikhet att ha hyror 
eller insatser som gör det 
omöjligt för våra unga att 
bosätta sig där. Förmodligen 
för de fl esta av de 3 000 
personer som står i bostads-
kö i Ale, enligt uppgift från 
Tyrone Hansson.

Självklart måste det 
byggas bostäder, vilket det 
faktiskt görs i fl era olika 
delar i Älvängen och det är 
bra. Förhoppningsvis byggs 

det i hela Ale kommun.
Att därför bygga ett 

höghus i Älvängen, som 
kommer att förändra bilden 
och vyn av vårt trivsamma 
centrum, vore både tråkigt 
och dumt. 

Man kan inte låta bli att 
fundera på hur många av er 
som är ordinarie i Samhälls-
byggnadsnämnden som bor 
i Älvängen och blir berörda 
av ett sådant här beslut? Det 
är min bestämda uppfatt-
ning att det har en betydelse 
i frågan. Jag tror inte att nå-
gon av er vill ha ett höghus 
framför, eller i närheten av 
där ni själva bor.

Min förhoppning är att 
ni lyssnar på oss i Älvängen. 
När beslut fattas i frågan, 
tag då hänsyn till redan 
befi ntliga hyresgäster som 
bor i närområdet och villaä-
gare som valt att bo här, där 
kanske ett av skälen är den 
vackra utsikten.

Catrin Vanneryr

”Högt hus höjs 
en våning till”

Läste med förvåning 
artikeln ”Lärarna- 
nyckeln till den nya 

skolan i Ale” i Alekuriren.
I artikeln sägs det fi nnas 

en stark politisk enighet 
kring att ”lärarnas engage-
mang och förtroende ska 
lägga grunden för en bättre 
skola i Ale”.

Jag vill påstå att lärarnas 
brister i såväl pedagogik 
och kunskaper har satt oss i 
den situation vi befi nner oss 
idag. Lärare är lärare inte 
vetenskapsmän, forskare 
eller verksamhetsutvecklare. 

Under två decennier har 
den svenska skolan förfallit 
till en absolut bottenpo-
sition internationellt och 
bland de sämsta av de sämsta 
är Ales skolor. Jag menar att 
orsaken till detta är bristan-
de kompetens och enga-
gemang hos lärarna, dålig 
politisk styrning och urdålig 
förankring i vetenskap.

Att då från politiskt håll 
”lämna över” ansvaret för 
den framtida skolans ut-
veckling i Ale till lärarna är 
uppseendeväckande.

Ett exempel är mate-
matikundervisningen som 
sedan 1990 baseras på en 
enda persons tyckande (ing-
et vetenskapligt stöd alls), 
läraren Birgitta Rockström. 
Under 20 år har svenska 
elevers mattekunskaper fallit 
från topp till botten! Vi kan 
inte experimentera med pe-
dagogiken inom skolan, den 
måste bygga på vetenskap. 
Sunda förnuftet säger att 

om något inte fungerar så 
går man tillbaka till det som 
senast fungerade, man vida-
reutvecklar inte något dåligt 
till något ännu sämre!

Vi föräldrar som fått 
mattekunskaper på det tra-
ditionella sättet (som stora 
delar av världen använder) 
ser ut som frågetecken 
inför barnens studiemate-
rial och undervisning idag. 
Matematik har gjorts till en 
kvasipedagogisk abstraktion, 
i många stycken obegriplig. 
Med denna värdelösa metod 
har vi också berövats vår 
möjlighet att hjälpa våra 
barn. Den vertikala uppställ-
ningen som använts sedan 
Pythagoras via Einstein tills 
för 20 år sedan degraderades 
till dum och olämplig. Man 
häpnar!

Inte sjutton skulle vi gå 
till ”Kalle på torp” med en 
fraktur bara för att han säger 
att han kan operera den. Nej 
självfallet vill vi ha en orto-
ped som utifrån vetenskap-
ligt stöd behandlar oss. 

Skall vi göra samma miss-
tag en gång till att förlita oss 
på lärarnas bedömning eller 
skall vi bygga framtidens 
pedagogik på vetenskap? 
Här i vår kommun kan vi 
inte konstatera annat än att 
lärarna inte varit speciellt 
framgångsrika i sitt peda-
gogiska arbete på mycket 
länge. Att experimentera 
med ytterligare en kull elev-
er verkar helt absurt!

Sven Nicolaisen

Politiker och 
lärare en farlig 
kombination!

Torsdagen den 27 
mars avhöll Folkpar-
tiet liberalerna Ale 

sitt Årsmöte i samlingssalen 
på Backavik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföranden 
Daniel Höglund, biträdd 
av Tore Berghamn och 
årsmötessekreteraren Eva 
Lans Samuelsson.                                                                                        

Styrelsen för 2014:  Ord-
förande Lasse Carlbom, 
vice ordförande Madeleine 
Olofsson, sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Klas 
Nordh och Stefan Ekwing. 
Eva Lans Samuelsson hade 
avböjt omval.

Till revisorer valdes Jan 
Samuelsson och Daniel 
Höglund. Valberedningen 
består av Jan Samuelsson 
och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Liberala 
kvinnor: Joanna Wolodar- ska Nord,  Kommunalpo-

litiska rådet: Rose-Marie 
Fihn,  Liberala seniorer: 
Tore Berghamn och Gröna 
liberaler: Lasse Carlbom.

Till kommunfullmäk-
tigelistan nominerades 
bland andra: 1. Rose-Marie 
Fihn, 2. Klas Nordh, 3. 
Lasse Carlbom, 4. Joanna 
Wolodarska Nord, 5. Stefan 
Ekwing, 6. Hanna Wolo-
darska.

Efter årsmötesförhand-
lingarna serverades exotiska 
fat med både kött och frukt, 
potatisgratäng, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 
Samuelssons hembakade 
semlor. 

Vid kaffet informerade 
riksdagsledamoten Anita 
Brodén, Sollebrunn, om 
senaste nytt från Riksdagen, 
Ukraina och det kommande 
EP-valet. Ombudsman Ul-

rik Hammar, Trollhättan, 
informerade om höstens val. 
De avtackades med tulpaner.

En mycket trevlig kväll 
avslutades med att Eva Lans 
Samuelsson, Lasse Carlbom, 
Madeleine Olofsson, Klas 
Nordh och undertecknad 
uppvaktades med påskliljor 
i kruka. 

Rose-Marie Fihn 

LiberALErnas Års- och Nomineringsmöte

Stefan Ekwing, Lasse Carlbom, Joanna Wolodarska Nord, Klas Nordh, Rose-Marie Fihn och Hanna 
Wolodarska.
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Spara i premieobligationer! Du kan 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!

En miljon.
Utan att bita 
på naglarna.

  Vinst: 

 1 miljon! 
Alltid pengarna 

tillbaka. 

Nödinge Röda Kor-
skrets årsstämma 
2013-03-03 gick 

av stapeln i Bohushallen i 
Bohus.

Deltagarantalet var lite 
snålt, men 17 st trogna 
kom. Till mötet valdes Iris 
Johansson till ordförande. 
Årsstämman löpte fi nt och 
inget fanns att anmärka på 
det gångna årets rapporter 
och ekonomin befanns vara 

i sin ordning. Medlemmar 
i styrelsen är nu 11 stycken 
tidigare var vi 12. I hela 
Nödinge kretsen fi nns 152 
betalande medlemmar.

 Vi hade inbjudit Charlott 
Klug från kommunen som 
informerade om brott och 
säkerhet.

Det var mycket hörvärt 
och vi fi ck fl era tips om hur 
man skulle förfara för att 
slippa brott. Statistiken i 

kommunen var väl inte så 
positiv, men ingen skall gå 
och vara rädd, för Ale är 
ändå en ganska säker kom-
mun enligt Charlott Klug.

 Mötet avlutades med ett 
konstituerande möte som 
vår ordinarie ordförande 
Ylva Hagman avslutade.

Vid datorn
Rose-Marie Danhage

Styrelseledamot

Röda korsets årsmöte

Moderaterna i Ale gästades av EU-kandidaten Cecilie Tenfjord-Toftby. Hon togs emot av Isabell 
Korn, Carina Zito och Mikael Berglund.

I veckan avslöjades att 
regeringen, efter Annie 
Lööfs lyckade budget-

förhandlingar, skjuter till 
hela 2, 8 miljarder kronor 
till landsbygdsprogrammet 
i vårbudgeten. Pengarna 
till bredband kommer att 
fördubblas, från ca 1,6 
miljarder till 3, 25 miljarder 

kronor och satsas där mark-
nadskrafterna inte alltid 
räcker till. Centerpartiet i 
Ale har bara en sak att säga: 
Hurra! Äntligen tar man 
från nationellt håll krafttag 
för att vi på landsbygden 
också ska ha möjlighet att 
surfa snabbt och med hög 
prestanda.

Något som är alldeles 
nödvändigt för att man ska 
kunna driva företag och 
skapa jobb utanför tätorter-
na. En sak är säker – Hela 
Ale tillåts växa sig stark med 
närodlad centerpolitik. 

Elena Fridfelt
Centerpartiet

Centerpartiet fi xar efterlängtad bredbandsutbyggnad 

Måndagen 24 mars 
gästades Mo-
deraterna i Ale 

av EU-kandidaten från 
Västsverige, Cecilie Ten-
fjord-Toftby.

Cecilie berättade väldigt 
engagerat om varför vi ska 
rösta i EU-valet 25 maj och 
varför det är viktigt att rösta 
på Moderaterna.

Vi Moderater förstår Eu-
ropafrågorna bäst! Friheten 
har alltid varit en hjärtefråga 
för oss. Eftersom Sverige är 
och förblir en del av Europa, 
kan inte frågeställningen 
vara om EU ska fi nnas eller 
inte, utan snarare vilket 
Europa vi vill ha och vara en 
del av. Vi i Moderaterna vill 
vara en stark del av EU sam-
arbetet för att kunna värna 
svenska intressen, och för att 
fortsätta att värna den fria 
rörligheten för människor, 
varor, tjänster och kapital. 
Vi tror att Sveriges invånare 
vill fortsätta att arbeta och 
studera i Europa och vi tror 
på fortsatt stark export för 

Svenska företag. 
Vi ser även att oppositio-

nens politik vill försvåra och 
begränsa denna frihet. Tänk 
om tyska, spanska, franska 
fackförbund skulle i likhet 
med LO gå ut och hindra 
alla EU-medborgare rätten 
att söka jobb? Det är idag 
deras förslag till Europa 
parlamentet. 

En annan stor skillnad 
mellan Moderaterna och 
Socialdemokraterna är att vi 
inte vill ha för mycket de-
taljstyrning från EU. Vi vill 
att Sverige ska fortsätta vara 
ett fritt och självständigt 
land – något som Socialde-
mokraterna inte håller med 
om. Deras politik skapar ett 
alltmer federalt, överstatligt 
EU. Hur vill du att EU ska 
se ut efter den 25 maj?

Det är heller ingen 
tillfällighet att man från 
Kiev, Ukraina, väljer 25 maj 
som sin valdag. Det är en 
tydlig markering till Putin. 
Det ukrainska folket ser sig 
som en del av Europa. För 

fred och frihet är europa-
samarbetet än viktigare. 
Vi i demokratiska Sverige 
har inte bara en rättighet, 
utan en skyldighet att rösta, 
då demokratin fortfarande 
inte är en självklarhet i alla 
länder i världen. 

 Var en stolt Alebo du 
med! Rösta 25 maj 2014! 

Det fi nns bara ett 
självklart parti att rösta på i 
EU-valet! Rösta på Mode-
raterna – det enda parti som 
garanterar frihet för den 
enskilde!

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Ale kommun

Isabell Korn (M)
Ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun

Topp tre, kommunfullmäktigelistan 
Moderaterna valåret 2014

EU-kandidat på besök

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Välkomna!

SOPPA & 
POLITIK

Torsdag 10 april kl 18.30
Folketshus i Nol
Tema: Regionpolitik

Sjukvård, kollektivtrafik, kultur
Lena Hult regionråd

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Kristdemokraterna hade kommun och 
landstingsdagar i Göteborg. 1 300 
kristdemokrater var där. Kristde-

mokraterna från Ale var närvarande med 
nio medlemmar för att tala politik och den 
kommande valrörelsen, samt EU. Krist-
demokraternas tre toppkandidater i Ale; 
Sune Rydén, Jonathan Sundeen och Ingrid 
Hellberg kunde välja på 24 seminarier om 
olika politiska frågor.

Sune Rydén, kristdemokrat från Ale och 
ordförande för Alebyggen, fi ck ett samtal 
med Stefan Attefall, kristdemokratisk bo-
stadsminister om möjligheterna till byggna-
tion i kommunerna och vad som kan göras 
för att öka byggandet. 

Stefan Attefall påpekade att under 
kristdemokratisk ledning pågår en mycket 
omfattande renovering av svensk bostads-
politik. Planprocessen blir tydligare, kortare 
och mer förutsägbar, byggregler förenklas 
och blir mer generella, skatter på byggande 
och boende har sänkts, bostadsförsörj-
ningslagen skärps, bullerregler samordnas 
och blir mer generösa och bostadsbidragen 
har förstärkts. Men åtskilligt återstår att 
göra för att skapa en hållbar bostadspolitik, 
såväl ur sociala, ekologiska och ekonomiska 
aspekter. Sune Ryden påpekade att nu ökar 
bostadsbyggandet.

Stefan Attefall informerade om det 
förbättra de ekonomiska förutsättningarna 
för kommuner att investera i nya bostads-
områden genom att det kommer att införas 
någon form av ekonomiskt stimulansstöd till 
kommuner som bygger nya bostäder.

Viktigt är att förenkla regelverket kraftigt 

i syfte att erbjuda fl er ungdoms- och stu-
dentbostäder till rimliga kostnader.

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Kristdemokraterna från Ale i Göteborg

Sune Rydén, kristdemokrat från Ale och ordfö-
rande för Alebyggen, tillsammans med Stefan 
Attefall, kristdemokratisk bostadsminister.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Filmeftermiddag  
med pilgrimstema

Vi ser filmen 

Into the Wild 
Nols kyrka söndag 6 april  

kl 16.00 
Regissör: Sean Penn

Kostnad 30:-

Poeter och skalder har skrivit 
mycket om hjärtats längtan 
efter vår. Med sköna ord och 

bilder beskrivs hur vårens ljumma 
vindar blåser bort det kyliga vinter-
mörkret i både själ och natur. Och 
med försiktiga ord och vändningar 
berättas det hur kornet börjar gro 
och knopparna brister när ljuset 
växer sig starkare. Men allt går inte 
på räls i vårens tid, ibland blir det 
bakslag i väderleken. Det gör ont 
i själ och hjärta som diktaren Dan 
Andersson skriver:

”En sång till dig, min syster, när all 
marken väntar vår.
Luossas ljunghed surrar yr av vin och 
vilda bin.
Där lärde vi oss tunga steg i våra 
yngsta år,
och ingen vet hur djupt vi drack vår 
barndoms beska vin.”

Men trots att 
våren är skör och 
nyckfull, så växer en 
längtan efter att få 
brista ut i lovsångs-
toner. Sorger och 
prövningar glöms 
inte bort så lätt. De 
fi nns där som skug-
gar från det förfl ut-
na. Och ändå känner 
vi en glädje inom oss 
när vi ser de första 
ejderungarna och 
hör strandskatorna 
ropa i viken. Dan 
Andersson formule-
rar känslorna:

”Men härlig, här-

lig våren kom vart år i rosor klädd,
fast sorgens skymning sökte oss och 
blekte kindens färg”

Våren och sommaren väcker 
något nytt inom oss. Men samtidigt 
handlar det djupast sett att öppna 
sitt inre för naturens under. Att se 
och låta sig förundras över ska-
pelsens variation och mysterium. 
Se och förundras är en konst som 
barnen brukar behärska. De ser 
detaljer i mönstret medan vuxna ofta 
drabbas av hemmablindhet. 

När jag kommer ner till viken en 
varm vårdag, hörs barnen skratta 
och ropa: ”Titta mamma, en snäcka! 
Titta pappa, här ligger sjögräs i 
sanden!” Ögonen lyser av förundran 
och rösterna är fyllda med glädje 
över det enkla och lilla. Allt medan 
föräldrarna är måttligt intresserade 
och har svårt att förundras.

Men utan förundran blir mötet 
med en medmänniska fattigt och 
utan förundran blir mötet med na-
turen stumt. Jag kan möta den vack-
raste vårdag med leda och slentrian 
men låter jag mig förundras väcks 
min ande till nytt liv och sinnet 
förnyas. Dan Andersson skriver:

”Du skall sitta på din farstukvist och 
glömma all din möda,
du skall säga: tack, o Herre, för vårens 
glada dar.
Upp bittert slutna läppar, låt lovsång 
fl öda.
När salta vinden dånar dig en stor-
mande fanfar”.

 Åke Andreasson
Kyrkoherde i Nödinge

BETRAKTELSE

Nu på måndag hålls en 
vårkonsert i Surte missions-
kyrka där musikkårerna från 
Alingsås Missionskyrka och 
Lerum Surte Symphonic 
Band medverkar. Konserten 
är en av tre i en miniturné 
som gästar Alingsås, Lerum 
och Surte.

I en spännande samver-
kan har dirigenterna Per-
Olof Jönbrink och Folke 
Taubner sammanställt och 
övat in ett tiotal klassiska 
och nya arrangemang i en 
rik variation.

Tillsammans kommer 
ett 40-tal trä- och bleck-
blåsare och slagverkare att 
låta ljuva toner och ljud att 
frambringas. Ett spännande 
samarbete för två musikkå-
rer som båda har en lång 
historia bakom sig. Alingsås 
Musikkår har under ett 

antal år övat och spelat på 
gator och torg i Alingsås. 
Man har även medverkat i 
andra blåsarsammanhang 
runt om i vårt land. Lerum 
Surte Symphonic Band har 
sina rötter i Floda, Lerums 
och Surte missionskyrkors 
musikkårer. I det gamla 
brukssamhället Surte var 
musikkåren ett naturligt 
inslag i samhället med spel-
ningar vid många offentliga 
tillställningar. Musikkåren 
har vid ett fl ertal gånger 
medverkat vid valborgsfi -
rande på Nääs slott. De har 
även hunnit med ett par 
turnéer i Estland. 

Under vårkonserten kom-
mer även ett antal solister 
att kunna ses och höras. Pre-
sentatör under konserterna 
kommer pastor Gusten 
Anderzén att vara.

NÖDINGE. Det var fullt 
hus på Backavik när Sven 
Pettersson berättade om sin 
uppväxt och karriär. Han 
föddes på Backa säteri, var 
springpojke hos Anderssons 
och jobbade som truck-
förare på Surte Glasbruk. 
Han drabbades av nedlägg-
ningen, men det ledde till 
anställning i Ale kommun.

Han jobbade fackligt och 
politiskt och slutade sin 
karriär som kommunalråd. 
Det var en mycket intressant 
berättelse.

Nästa träff är den 8 april. 
Då är ämnet idrottens 
framväxt i Nödinge. Hoppas 
att de som var aktiva på 
50-60-talet kommer. Alla 
andra pensionärer är givetvis 
också välkomna.

Veckans träff på Backavik 
kolliderade tyvärr med SPF 
Alebygdens studiebesök på 
Katolska kyrkan i Göteborg. 
Här deltog 20 medlemmar.

Fredagsvandringen 
leddes av Elvy Börjesson i 
ett strålande väder. Vi fi ck 
se blåsippor, vitsippor och 

tussilago. 35 vandrare deltog 
och många hade aldrig varit 
i dessa vackra trakter tidiga-
re. Vi passerade Snäckebäck-
en, Uspastorp och Hulan. 
Elvys mamma var född i 
Hulan (eller “Höla”) så hon 
hade mycket att berätta om 
trakten.

Denna vecka guidar oss 
Tage Svensson i Kilanda 
och Bräcke.

Lennart Mattsson

DÖDA

Ulf Holmgren, Alafors 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Birgitta 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Stig Christenson, Ryk har 
avlidit. Född 1932 och efter-
lämnar makan Edith samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Gun Lignell, Skepplanda 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar maken Jan, 
söner med familjer samt 
broder med familj som när-
mast sörjande.

Gunilla Boström, Nol 
har avlidit. Född 1950 och 
efterlämnar barnen Magnus, 
Mattias, Marie, Therese 
med familjer, Mamma och 
Syskon med med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

TACK

JORDFÄSTNINGAR

Jaakko Kangasharju. 
I Fridhems kapell hölls 
torsdagen 27 mars begrav-
ningsgudstjänst för Jaakko 
Kangasharju, Bohus. Offici-
ant var komminister 
Reine Bäck.

Stina Carlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
27 mars begravningsguds-
tjänst för Stina Carlsson, 
Färdsle. Officiant var Johan-
nes Imberg.

Stina Barje. I Surte kyrka 
hölls fredagen 28 mars 
begravningsgudstjänst för 
Stina Barje, Bohus. Officiant 
var Bengt Rosenqvist.

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

Onsdagsträff 9 april 
Surte församlingshem 14.00
”Håll mitt hjärta” musik för stilla 
dagar med Karin & Per. Fika, alla 
Välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

Väntan och förundran

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 5/4 kl 16.00  
(till ca kl 18.45 inkl kaffepaus)

Jan-Olof Andersson
Marie Arturén

Göran Åhlfeldt
Moa

Andreas Ljung
Gunnar Olofsson

Lowe Pettersson
Reimar Westerlind 
K

Nordiska Visskolan

Lennart Thorstensson
Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet

Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!
Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202
mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 5/4 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Sång   Sånt

Musikkårens 
vårkonsert 

Sven Pettersson berättade om 
sin uppväxt på Backavik.

Sven Pettersson gästade 
SPF Alebygden
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Min älskade Maka
Vår kära Mamma,

Farmor och Mormor

Inger Karlsson
* 28 mars 1941

har i dag somnat in.

Älvängen
30 mars 2014

JAN-ERIK
              ANN-LOUISE
Johan, Emma, Daniel
LARS och CAMILLA

Marcus, Lina
MARIA och BREYON

Isabella, Sofia
LINDA och FREDRIK

Linnéa, Victor
Syster Eva med familj
Övrig släkt och vänner

En ängel flög förbi,

mot himmelen så fri

Men hon lämnade sitt

leende på vår jord

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.



Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Starrkärr-Kilanda  
församling:
Torsd 3/4 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. 
Lörd 5/4 Älvängens kyrka kl 
13, Elevkonsert. Starrkärrs 
musikskolas elever inbjuder 
till en lunchkonsert med sång 
piano- och orgelmusik. Sönd 
6/4 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Nols kyrka kl 
11, Mässa, Andersson. Älväng-
ens kyrka kl 16, Messy-church, 
Andersson. Välkommen till 
ett par ”röriga” och ”rörliga” 
timmar tillsammans med 
människor av alla åldrar. Nols 
kyrka kl 16, Filmeftermiddag 
med Pilgrimstema. Vi ser 
filmen ”Into the wild” fikar 
och pratar om filmen. Tisd 
8/4 Nols kyrka kl 18.30, Råd-
slag. Vi tar upp aktualiteter 
i Nol-Alafors-distriktet Alla 
välkomna! Onsd 9/4 Älväng-
ens kyrka kl 19, Taizémässa, 
Andersson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. Väl-
kommen att be för världen, för 
församlingen och för oss själva.

Guntorps missionskyrka
Onsd 2/4 kl 18.30, Spårar/
UpptäckarScout. Onsd 9/4 kl 
18.30, Tonår/ÄventyrarScout.

Fuxerna-Åsbräcka  
församling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Surte missionsförsamling
Onsd 2/4 15:00. Onsdagsträff: 
Erik Bergman visar bilder 
och berättar om missions-
flyg världen över. Onsd 2/4 
18:30. Tonår: Arbete inför 
marknaden. Onsd 2/4 21:00. 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Torsd 3/4 19:00. 
Vårkören övar inför Valborgs-
mässoafton. Fred 4/4 18:30. 
Tonårs-”häng” från årskurs 
6, med fika och andakt. Väl-
kommen! Sönd 6/4 11:00. 
Gudstjänst. Ragne Fransson. 
Lisen och Karin sjunger och 
spelar. Enkelt fika. Månd 7/4 
19:00. Konsert med Lerum 
Surte Symphonic Band. Onsd 
9/4 18:30. Tonår: Arbete inför 
marknaden. Onsd 9/4 19:00. 
Gemensam bön i Surte mis-
sionskyrka. Onsd 9/4 21:00. 
Innebandy i Surteskolan. 
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.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Tisd 1/4 kl 8-9, Bön. Onsd 2/4 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18-19, Bön. Kl 19, Försam-
lingsledningsmöte. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 3/4 
kl 15, RPG i Missionskyrkan, 
”Från bönehus till operahus” 
med operasångaren Rolf Nils-
son. Kl 18.15, Hobby (8-12 
år). Fred 4/4 kl 19.30, Café 
#GiveAndForgive. Lörd 5/4 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 6/4 kl 11, Guds-
tjänst, Elias Berg predikar, 
tema ”Livsglädje”. Nattvard. 
Äventyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Månd 7/4 kl 10, RPG Stav-
gång. Tisd 8/4 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6/4 kl 10, 
Mässa Wetterling. Onsd 9/4 
kl 10, Storcafé. Hålanda sönd 
6/4, se övriga. S:t Peder sönd 
6/4 kl 12, Mässa Wetterling. 
Tisd 8/4 kl 18, Passionsandakt 
i församlingshemmet. Ale-
Skövde sönd 6/4, se övriga. 
Tunge sönd 6/4, se övriga.

Nödinge församling
Lörd 5/4 kl 14, KONFIR-
MATION. Surte kyrka Harry 
Hultén. Sönd 6/4 kl 11, 
GUDSTJÄNST. Surte kyrka 
Åke Andreasson kl 12, KON-
FIRMATION. Nödinge kyrka 
Harry Hultén. Tisd 8/4 kl 14, 
GUDSTJÄNST Nödinge 
Servicehus Reine Bäck. Onsd 
9/4 kl 10, VARDAGSGUDS-
TJÄNST FÖR STORA OCH 
SMÅ. Nödinge kyrka Reine 
Bäck. Kl 19, EKUMENISK 
BÖN Surte missionskyrka Åke 
Andreasson.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 2/4 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 6/4 kl 
11, Gudstjänst Marcus Green. 
Onsd 9/4 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 2/4 kl 18.30, Män-
Mat-Möte i Missionskyrkan, 
anmäl dig till Leif Jöngren 
0707-435460. Torsd 4/4 kl 
15, RPG i Missionskyrkan: 
”Från bönehus till operahus” 
operasångare Rolf Johansson. 
Kl 19.30, Körövning. Sönd 6/4 
kl 16 och 18, Stugmöten med 
temat ”En sång som berört 
mig” - för info kontakta Leif 
Jöngren, se ovan. Månd 7/4 kl 
18.30, Upptäckarscout. Tisd 
8/4 kl 10, Tisdagsbön. Onsd 
9/4 kl 19, Bibelstudium.

PREDIKOTURERDÖDA

Vår käre 

Rune Nilvall

* 3 september 1935

har i dag lämnat oss, 
släkt och vänner 
i sorg och saknad.

Hålanda 14 mars 2014

Liselott och Conny
Andreas

Lars-Rune
Gustaf och Susanne

Matilda, Emelie, Melina
Marie och Leif
Patrik, Niclas

Stefan och Liselotte
Nathalie

Stilla, så stilla Du käre 
nu slumrar

Borta från sjukdom 
och strid

Stor är vår saknad 
men dock vi Dig unnar

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 11 april
kl. 11.00 i Hålanda kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hålanda
Bygdegård. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-65 01 39
senast tisdag 8 april. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59
eller Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Vår Älskade

Gun Lignell
* 11 juli 1940

har idag stilla insomnat
i sitt hem

Skepplanda
25 mars 2014

JAN
FREDRIK och SUSSIE

Jonna, Emil
Hugo

MARTIN och LINDA
Karl Oskar, August,

Arvid
Carl-Olof med familj

Släkt och vänner

Men nu består tro,

    hopp och kärlek,

dessa tre, och störst

    av dem är kärleken

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

16 april kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

 Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 14 april.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Göteborgs kyrkliga
stadsmission,

www.stadsmissionen.org
eller tel. 031-755 36 09.

Ett varmt tack till
den underbara

Hemsjukvården.

Vår käre

Stig Christenson
* 31 maj 1932

har i dag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad

Ryk
20 mars 2014

EDITH
LISELOTT med familj
CECILIA med familj

Släkt och vänner

Likt ett blomster

växer man upp och

vissnar bort

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
15 april kl. 11.00 i

Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
fredagen 11 april.

Vår Älskade

Gunilla Boström
* 28 oktober 1950

har efter en tids
sjukdom lämnat oss i
stor sorg och saknad

Nol
26 mars 2014

MAGNUS och SANNA
Elvira, Nellie

MATTIAS och LENA
Tilde

MARIE och MAGNUS
Pontus, Robin, Alvin

THERESE
MAMMA

Syskon med familjer
Släkt och vänner

 
För alla fanns rum          

i Ditt hjärta 

För alla Du gjorde    

Ditt allt 

Du deltog i glädje      

och smärta 

Hav tack, lilla Mamma, 

för allt 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

16 april kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå, tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 14 april.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärt-Lungfonden,
 tel. 0200-88 24 00.

Ett stort tack till
personalen på Björkliden

för god och fin
omvårdnad.

Vår älskade

Ulf Holmgren
* 29 april 1930

har i dag hastigt lämnat
oss, släkt och vänner i
djup sorg och saknad.

Alafors
19 mars 2014

BIRGITTA
NINNA och JERRY

JOHAN och ANGELICA
Freja

Det finns inga ord för 

den saknad vi känner 

Att Du lämnat oss är så 

svårt att förstå 

Alla som känt Dig och 

vet hur Du var 

Önskar så att Du bland 

oss fanns kvar 

Men nu har Du gått dit 

vi alla skall gå 

Med glädje vi minns allt 

det fina ändå 

 

  

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

10 april kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 eller

www.alebegravning.se,
senast tisdagen 8 april.

Vår Vän och Kollega

Gunilla Boström

har lämnat oss

Vi saknar Dig

Arbetskamraterna
Ale Kommun
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Fabian Sköld 6 år
Han har mycket energi,

vad kan det av honom bli.
Han gillar att hjälpa till,

hos mormor gärna städa vill.
Sedan sitter mormor med 

pilten och gosar under 
mysefilten. Kram och grattis

Mormor

Grattis
Oskar

på 14-årsdagen 3/4
Kram Farmor

Grattis våran älskade 
storasyster som fyller 11 år 

den 31 mars. Önskar
Cevin och Mikaela och din 

farbror Mattias Johan.

Vi vill gratta
Celia

vårt charmtroll på hennes 
4-årsdag den 3/4

Kramar i massor från
Farmor & Farfar

Grattis på 18-årsdagen
Emelina Hernberg

Önskar Mamma, Pappa, 
Pontus, Kajsa och Emil

Grattis!
Viktor

som fyller 4 år den 5/4
Många kramar från

Farfar & Farmor

Kära vackra
Kelly

Tänk vad tiden går, idag 
du fyller år. Så nu vill vi 
dig hylla, och med kärlek 

och mat dig fylla. För du är 
världens finaste tjej, och vi 
älskar dig. Stort grattis på 

18-årsdagen 5/4.
Önskar Mamma & Emma

Två flickor från
Petters Hage fyller år

Ella 7 år
Agnes 5 år

Grattis önskar Farmor

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

Vi hämtar din gammla husvagn 

gratis oavsett skick.
tel. 0760-29 91 81

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

Ved. Torr, klyven ved säljes 
pga flytt. Ca 20m3, 4000:-
Hålanda
tel. 0706-08 62 99

Sultansäng 105cm - 1 år 
gammal. Nypris 2900:-, säljes 
för 1000:-. Kompl. med bädd-
madrass och ben.
tel. 0722-97 36 31
el. 0704-32 08 76

Väggfäste Sandström slim (rör-
ligt) till platt-TV säljes i obru-
ten förpackning (nytt) till hög-
stbjudande. Nypris 1295kr.
tel. 031-98 26 35
Mikael

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Ledig 1/11.
Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

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

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

Loppis i Rapenskår. 5-6 april 
kl 9-15. Leksaker, kläder, div 
prylar.
tel. 0722-68 56 09

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

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

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisnign, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold
Ekonomi- och
redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt

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

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Gunborg Lundström 90 år.
Vi firar vår mamma/
mormor sönd 6 april med 
öppet hus på Göteborgs-
vägen 23 i Lilla Edet 
(IOGT-lokalen) kl 14-18.

Varmt välkomna önskar
Barn & barnbarn

UPPVAKTNING

Rosor i mängder till alla på 
Alevetrinären AB för ert 
underbara bemötande och 
proffsiga ”helande”.

Kobrax Lisa Eddie Kajsa 
och våra chaffisar

VECKANS ROS

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Gunnar Larsson, Kilanda

UNDANBEDES
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Fabian Sköld 6 år
Han har mycket energi,

vad kan det av honom bli.
Han gillar att hjälpa till,

hos mormor gärna städa vill.
Sedan sitter mormor med 

pilten och gosar under 
mysefilten. Kram och grattis

Mormor

Grattis
Oskar

på 14-årsdagen 3/4
Kram Farmor

Grattis våran älskade 
storasyster som fyller 11 år 

den 31 mars. Önskar
Cevin och Mikaela och din 

farbror Mattias Johan.

Vi vill gratta
Celia

vårt charmtroll på hennes 
4-årsdag den 3/4

Kramar i massor från
Farmor & Farfar

Grattis på 18-årsdagen
Emelina Hernberg

Önskar Mamma, Pappa, 
Pontus, Kajsa och Emil

Grattis!
Viktor

som fyller 4 år den 5/4
Många kramar från

Farfar & Farmor

Kära vackra
Kelly

Tänk vad tiden går, idag 
du fyller år. Så nu vill vi 
dig hylla, och med kärlek 

och mat dig fylla. För du är 
världens finaste tjej, och vi 
älskar dig. Stort grattis på 

18-årsdagen 5/4.
Önskar Mamma & Emma

Två flickor från
Petters Hage fyller år

Ella 7 år
Agnes 5 år

Grattis önskar Farmor

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

Vi hämtar din gammla husvagn 

gratis oavsett skick.
tel. 0760-29 91 81

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

Ved. Torr, klyven ved säljes 
pga flytt. Ca 20m3, 4000:-
Hålanda
tel. 0706-08 62 99

Sultansäng 105cm - 1 år 
gammal. Nypris 2900:-, säljes 
för 1000:-. Kompl. med bädd-
madrass och ben.
tel. 0722-97 36 31
el. 0704-32 08 76

Väggfäste Sandström slim (rör-
ligt) till platt-TV säljes i obru-
ten förpackning (nytt) till hög-
stbjudande. Nypris 1295kr.
tel. 031-98 26 35
Mikael

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Ledig 1/11.
Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

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

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

Loppis i Rapenskår. 5-6 april 
kl 9-15. Leksaker, kläder, div 
prylar.
tel. 0722-68 56 09

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och 
dörrbyten mm. Gå in på vår 
hemsida för att läsa en del av 
vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

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

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisnign, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold
Ekonomi- och
redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt

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

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Gunborg Lundström 90 år.
Vi firar vår mamma/
mormor sönd 6 april med 
öppet hus på Göteborgs-
vägen 23 i Lilla Edet 
(IOGT-lokalen) kl 14-18.

Varmt välkomna önskar
Barn & barnbarn

UPPVAKTNING

Rosor i mängder till alla på 
Alevetrinären AB för ert 
underbara bemötande och 
proffsiga ”helande”.

Kobrax Lisa Eddie Kajsa 
och våra chaffisar

VECKANS ROS

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Gunnar Larsson, Kilanda

UNDANBEDES
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30%
RABATT PÅ PLATINAKORTET

JUST 
NU!

Medlemskapet för dig som vill träna 
styrka, kondition och gruppträning 
obegränsat på alla klubbar.  
Ingen bindningstid. Alla klubbar,  
alla aktiviteter!

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

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